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IN DE 
VERPAKKINGSINDUSTRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

EEN TERUGBLIK IN DE TIJD. 
Wat hebben wij door de jaren heen al bereikt als het gaat om 
verduurzaming in de verpakkingsindustrie? 
 
Deze rapportage is samengesteld op basis van trendrapportages van de Rabobank, 
trendrapportages van de ABN AMRO, de DSGC-rapportage ‘Transition Time! A circular 
economy for plastics’ en relevante (nieuws)artikelen. 
 
 
 
 

2015  
 
 
 
 
 
Per 1 januari 2015 ging het nieuwe besluit ‘Verpakkingen’ in werking. Hierin werden 
producten en importeurs verantwoordelijk gesteld voor de verduurzaming van verpakkingen 
en voor het voorkomen van verspillingen. 
 
Het belang werd aangekaart, maar daadwerkelijke stappen werden nog niet genomen. 
 
 
 
 
 
 

2016  
 
 
 
 
 
De groeiende vraag naar verduurzaming, de hoge gezondheidseisen en het trendgevoelig zijn 
van de verpakkingsindustrie, zorgden ervoor dat de economische levensduur van 
productielijnen afnam. Daarnaast maakten Aziatische landen een grote groei door als 
producenten van geautomatiseerde verpakkingsmachines. 
 
Sinds 2016 werd er steeds vaker gezocht naar CtO (Configure to Order) oplossingen. 



 

 
 
 

2017  
 
 
 
 
 
 
In 2017 lag de nadruk voornamelijk bij het ontwikkelen van duurzame verpakkingen. De 
meeste verpakkingen werden nog gemaakt van papier en karton (42,3%), waarna plastics 
een marktaandeel hadden van 22,2%. Verwachting was dat het gebruik van plastic 
verpakkingen wereldwijd tussen 2017 en 2021 met 18 tot 20 procent zou stijgen. 
 
Grondstoffen moesten zo min mogelijk verspild worden en het liefst recyclebaar zijn. 
Hergebruik van grondstoffen werd als de heilige graal gezien, omdat er minder nieuwe, 
beperkte grondstoffen nodig zijn voor productie. ‘Afval’ was dus geld waard. Daarnaast steeg 
het gebruik van bio plastics. De technologie en productieketen van bio plastics was echter 
niet volledig ontwikkeld, om als volwaardige oplossing gezien te worden. 
 
Bij machinebouwers lag de focus voornamelijk op het voldoen aan hygiëne-eisen. 
Verpakkingsmachines moesten zo hygiënisch mogelijk produceren, met zo min mogelijk 
energie- en waterverbruik. Door automatisering van productielijnen was er minder 
besmettingsgevaar en een hogere productiviteit te behalen. 
 
Innovaties met betrekking tot verduurzaming van de voedselindustrie werden vooral bereikt 
met efficiëntere verpakkingen die gemaakt waren van minder en gerecycled materiaal. 
 
De situatie rondom recycling in 2017 werd genomen als nulmeting voor het uitschrijven van 
Nederlandse doelen en wetgeving voor de verduurzaming van de industrie. Bij deze 
nulmeting was de Nederlandse recyclingwaardeketen van kunststof verpakkingsafval op 
wereldniveau relatief goed ontwikkeld. Het recyclingpercentage bedroeg ongeveer 37% in 
2017. De gemiddelde polymeerzuiverheid van de gerecyclede kunststoffen in 2017 bedroeg 
slechts 93%. 
 
Met de documentaire ‘Blue Planet’ van de BBC, kreeg het verduurzamen van de 
verpakkingsindustrie wereldwijd meer ruchtbaarheid. 
  



 

 
 
 

2018  
 
 
 
 
 
 
2018 stond in het teken van de groeiende maatschappelijke druk om verduurzaming in de 
verpakkingsindustrie te realiseren. Duurzaamheid was niet langer een nice-to-have, maar 
een voorwaarde voor succes. 
 
Volgens een onderzoek van de EPA, was zo’n 23% van het wereldwijde afvalprobleem 
afkomstig van de verpakkingsindustrie. Volgens een rapport van de ABN AMRO zou de totale 
omzet van de Nederlandse verpakkingsindustrie in 2018 uitkomen op circa 6,5 miljard euro. 
Dit bedroeg een verwachte groei van 1,5 procent ten opzichte van 2016. Uit de Monitoring 
Verpakkingen van het Afvalfonds Verpakkingen bleek dat er in 2015 in Nederland bijna 3 
miljoen ton verpakkingen op de markt was gebracht. Van deze verpakkingen werd bijna 70% 
gebruikt om voedsel of dranken te verpakken. 
 
Naast protesterende consumenten in Engeland, lieten ook consumenten in Nederland zich 
steeds meer horen. De door National Geographic uitgebrachte serie ‘Plastic Ocean’ in 2018 
droeg daaraan bij. Het dilemma was echter dat duurzame verpakkingen vaak ten koste 
gingen van de houdbaarheid van voedingsproducten. Daarnaast was de productie van 
duurzame verpakkingen 25% duurder dan de productie van traditionele, plastic verpakkingen. 
Mede daardoor en door de onduidelijkheid over wat duurzaamheid precies inhield, werden 
verpakkingen vaak als duurzaam gepresenteerd, terwijl ze allesbehalve waren. Het 
ontwikkelen van oplossingen bleek nog een hele uitdaging. 
 
 

"Everybody is in the shop trying to figure it out. People have been 
working on it for the last 10 years or longer, they just haven’t had 
a good success for it." - Randall LaVeau 

 
 
Andere trends in 2018 waren de groeiende vraag naar kleine verpakkingen door de toename 
van eenpersoonshuishoudens, lightweighting (het verlagen van het gewicht van de 
verpakkingen met behoud van functionele specificaties) en de verkorting van runs. 
 



 

Dit leidde tot een grotere diversiteit aan verpakkingslijnen en de groei van modulaire lijnen, 
die vaak en snel omgebouwd konden worden. Productielijnen moesten zo een groot scala 
aan verpakkingsmogelijkheden bieden. 
 
Oplossingen voor productielijnen werden voornamelijk gezocht in het modulair maken van 
bestaande lijnen en in het gebruiken van XTS-tracks. Hierdoor was men niet meer gebonden 
aan lineaire productie- en verpakkingsprocessen. Ook was er de verwachting dat het 
toepassen van Internet of Things (IoT) machinebouwers in de verpakkingsindustrie veel kon 
gaan brengen. Hierdoor zouden producten én productieprocessen eenvoudiger te 
flexibiliseren zijn. 
 
In 2018 ging 95% van de hoeveelheid gebruikte kunststof nog steeds verloren na eenmalig 
gebruik. Het recycling percentage was slechts 25% en daarom meende men op dat gebied de 
grootste winst te kunnen behalen. De nadruk kwam daardoor voornamelijk te liggen op het 
verbeteren van de terugwinning van afval en het goed organiseren van recycling van 
grondstoffen.  
 
In oktober werd dan ook de invoering van belasting aangekondigd op plasticverpakkingen die 
minder dan 30% gerecycled materiaal gebruiken. 
 
  



 

 
 
 

2019  
 
 
 
 
 
 
In 2019 nam, naast de maatschappelijke druk, ook overheids- en media-aandacht voor 
plastic afval sterk toe. In het Plastic Pact dat in februari 2019 gepresenteerd is, stond dat 
supermarkten in 2025 het aantal gebruikte verpakkingen willen verminderen met 20%. 
Daarnaast zou het gebruikte plastic verpakkingsmateriaal voor 50% uit gerecycled 
materiaal moeten bestaan en zou zowel papier als karton 100% gecertificeerd moeten zijn. 
Verder stond in de Plastic Pact de wens dat Nederland in 2050 volledig circulair moest zijn. 
 
Naast deze voornemens, is ook de wetgeving aangepast. Er is een gedeeltelijk verbod 
ingevoerd op microbolletjes, plastic rietjes, roerstaafjes en wattenstaafjes. Ook is het verbod 
op plastic voor eenmalig gebruik, bevestigd. Per jaar werd zo’n 40% van de in totaal 300 
miljoen ton geproduceerd plastic, gebruikt voor de verpakkingsindustrie. De helft daarvan 
was Single Use. Het voorgenomen verbod op Single Use Plastics zou ingaan vanaf april 
2022. Door de aangepaste wetgeving werd druk uitgevoerd op stakeholders in de industrie 
om proactief te werken aan oplossingen voor verduurzaming. 
 
Productiebedrijven gingen steeds meer op zoek naar complete verpakkingsoplossingen. Op 
die manier zouden er minder schakels in het proces betrokken zijn en kon het 
productieproces eenvoudiger geoptimaliseerd worden. 
 
In 95% van de wereld zou een falend afvalverwerkingssysteem de oorzaak zijn van de 
milieuproblematiek. Daarmee werd gesteld dat het verminderen en hergebruiken van plastic 
de focus moest houden. Dit sloot aan bij de stijgende weerstand van consumenten tegen het 
(plastic) verpakken van producten. Het dilemma van vermindering van plastic en het 
tegengaan van voedselverspilling bleef echter. In plastic verpakte groenten gingen nog 
steeds tot drie keer langer mee dan onverpakte groenten. Daarnaast werd verder gezocht 
naar verpakkingsoplossingen die minder materiaal gebruikten en recyclebaar waren. Door 
dunnere folies te gebruiken zou er al zo’n 30% materiaal bespaard kunnen worden. 
 
De nieuwste innovatie, met betrekking tot het hergebruik van grondstoffen, was het inzetten 
van polymeer. Door polymeer verpakkingen te produceren, konden deze na inzameling 
verwerkt worden tot heldere plasticfolie. Dit kon dan weer hergebruikt worden in de 
verpakkingsindustrie. Een andere trend die in 2019 intrede deed was het upcyclen van 
materialen. Hierbij werden plastics zodanig gerecycled dat het eindproduct een hogere 
waarde of kwaliteit had dan de originele verpakking.  



 

 
 
 

2020  
 
 
 
 
 
 
2020 stond in het teken van een stroomversnelling in de verduurzaming van de industrie. 
De vraag van consumenten naar recyclebare en duurzame verpakkingen bleef groeien en 
ook hygiëne en houdbaarheid van producten bleef belangrijk voor consumenten. Mede door 
de corona-pandemie groeiden online bestedingen. Deze toename en de maatschappelijke 
en politieke eis voor verduurzaming, zorgden voor beweging in de markt. 
 
Er ontstonden meer samenwerkingen tussen stakeholders in de branche. Zo werkten 
supermarkten meer samen met leveranciers om productverpakkingen te optimaliseren. Een 
trend die naar verwachting zal blijven toenemen. 
 
Oplossingen waar nog steeds aan gewerkt werd, waren biodegradable food packaging, 
plasticvrije verpakkingen, recyclebare verpakkingen en het tegengaan van voedselverspilling 
door optimalisering van verpakkingen. Er was nog veel hoop voor de verdere ontwikkeling 
van biologisch afbreekbare verpakkingen, maar in 2020 waren deze nog niet zover dat er 
compost van gemaakt kon worden. Dat maakte het nog steeds onbruikbaar in de strijd naar 
verduurzaming. Daarnaast was er een opmars in de voorkeur voor chemische recycling 
boven mechanische recycling. Door chemische recycling konden grondstoffen op een 
bredere manier hergebruikt worden. Daarbij was de kanttekening dat maar een beperkt soort 
plastic geschikt was voor circulaire recycling. De meeste plasticverpakkingen konden alleen 
worden gerecycled voor non-food toepassingen en andere plasticverpakkingen zelfs 
helemaal niet. 
 
Recyclebare PE-folies leken daar het antwoord op te zijn. Deze plastics moesten echter 
gescheiden worden ingezameld om gerecycled te kunnen worden. Supermarktketens bleven 
hierdoor voorkeur geven aan papieren folies die via het huisvuil gerecycled konden worden. 
Reden dat papier en karton nog steeds werd gezien als de beste duurzame vervanger voor 
plastic, was de hoge recyclebaarheid. 1/8 van het gebruikte papier en karton in de 
verpakkingsindustrie werd gewonnen door bomenkap en maar liefst 7/8 door gerecyclede 
grondstoffen. In dit proces kon papier en karton tot 7 keer toe gerecycled worden. 
 
Eén van de uitdagingen voor het ontwikkelen van papieren folies die voor 
verpakkingsmachines bruikbaar zijn, was dat het papier een bepaalde hoeveelheid plastic 
moest bevatten om een succesvolle verzegeling mogelijk te maken. Als het materiaal aan de 
Europese standaard voor recycling moest voldoen, dan mocht het plasticgehalte niet meer 



 

dan 5% van het gewicht bedragen. Daarnaast vroeg de overgang van plastic naar karton om 
investering in de ontwikkeling van verpakkingslijnen. Nieuwe of aangepaste productielijnen 
moesten dezelfde performance hebben als oude productielijnen. Dat was soms moeilijk te 
behalen, omdat papier en karton brozer is dan plastic. Het verlies in performance zat vooral 
in het verlies van productiesnelheid. Verlies van productiesnelheid betekende winstverlies en 
daarop stagneerde de ontwikkeling. In 2020 is er een papieren folie en daarbij horende 
verpakkingsmachine ontwikkeld die voldoet aan de Europese standaard EN643.2. 
Piepschuim werd al langere tijd zoveel mogelijk vermeden in verpakkingen. Een alternatief 
dat hier steeds vaker voor gebruikt werd, was honingraat karton. Het was multi-inzetbaar en 
kon volledig gerecycled worden. 
 
Er kwam steeds meer besef dat productieoptimalisatie een belangrijke slag is om te maken, 
bij de strijd om verduurzaming in de verpakkingsindustrie. De wetenschap dat dit niet alleen 
bereikt kon worden door ontwikkeling van de verpakkingen zelf, maar juist ook door 
aanpassing van productielijnen, groeide. Daarmee steeg de vraag naar de ontwikkeling van 
productielijnen die zowel papieren folies konden verwerken als traditionele plasticfolies. 
Daarnaast werden ook mogelijkheden verkend om in het productieproces waterverbruik en 
CO2 uitstoot te verminderen. Het bereiken van een multidisciplinaire samenwerking kreeg 
daarmee voeten aan de grond. 
 
Op mechanisch vlak werden mogelijkheden verkend om Artificial Intelligence (AI) in te 
zetten om automatiseringsoplossingen te realiseren. De combinatie van software 
engineering en mechanica werd daardoor belangrijker. Machines maakten in deze 
constructie gebruik van kunstmatige intelligentie en deep learning, om geautomatiseerd type 
materialen en verpakkingen te herkennen en op juiste wijze te verwerken. Deze ontwikkeling 
zou ook goed toepasbaar kunnen zijn voor het optimaliseren van afvalscheiding en - 
sortering, waar ook in 2020 nog veel focus op lag. 
 
  



 

 
 
 

2021  
 
 
 
 
 
 
Verwachting is dat de strijd om verduurzaming van de verpakkingsindustrie door blijft gaan, 
ondanks de coronacrisis. Zo zullen vanaf 3 juli 2021 de eerste maatregelen uit de Europese 
SUP-richtlijn voor Single Use Plastics van kracht zijn. Dit is eerder dan de in 2019 
gecommuniceerde ingangsperiode van april 2022. De Europese Unie wil met deze 
wetgeving wegwerpplastics verminderen en het inzamelen van recyclen van 
plasticverpakkingen verbeteren. In de komende jaren zullen steeds meer richtlijnen in 
werking treden. 
 
Een overzicht hiervan zie je hieronder: 
2024 Doppen en deksels moeten vastzitten aan flessen en verpakkingen. 
2025 PET-flessen moeten voor minimaal 25% bestaan uit gerecyclede kunststoffen. 
 Minimaal 77% van alle plastic flessen tot 3 liter moeten worden ingezameld. 
2029 Minimaal 90% van alle plastic flessen tot 3 liter moeten worden ingezameld. 
2030 PET-flessen moeten voor minimaal 30% bestaan uit gerecyclede kunststoffen. 
 
Daarnaast zijn er nog de volgende Europese doelstellingen: 
2025 Minimaal 50% van geproduceerde plastic verpakkingen moet gerecycled worden. 
2030 Minimaal 55% van geproduceerde plastic verpakkingen moet gerecycled worden. 
 
De Europese Rekenkamer heeft berekend dat het huidige recyclingpercentage tussen de 30 
en 42 procent ligt. Volgens de Europese Rekenkamer zijn er in de EU te weinig recyclecentra, 
om de groei vóór 2025 mogelijk te maken. Het verbod op de export van plastic afval naar 
ontwikkelingslanden dat in 2021 geïmplementeerd wordt, zal de druk op bestaande Europese 
recyclingcapaciteit nog verder doen toenemen. De samenloop van deze omstandigheden en 
doelen zorgen ervoor dat er grote stappen gezet moeten gaan worden in de nabije toekomst. 
 
Vooralsnog blijven concrete innovaties rond verduurzaming in de sector vooral voorkomen in 
de vorm van duurzame verpakkingsoplossingen. Het besef dat er meer integraal 
samengewerkt moet worden om die grote stappen te zetten blijft echter groeien. 
 
Op 13 januari 2021 heeft de DSGC (Dutch Sustainable Growth Coalition) hun publicatie 
‘Transition Time! A circular economy for plastics’ aangeboden aan het kabinet en aan de 
executive Vicepresident European Commission & European Green Deal. In deze publicatie 
streeft de DSGC naar een integrale aanpak van verduurzaming van de verpakkingsindustrie. 



 

Hierdoor zou baanbrekende innovatie en samenwerking mogelijk worden, die noodzakelijk is 
om de voldoen aan de Europese en Nederlandse vastgestelde wetgeving. 
 
De toepassing van Artificial Intelligence op mechanisch gebied blijft zich verder 
ontwikkelen. Dit resulteert in verpakkingsmachines en productielijnen die beter kunnen 
aansluiten op de vragen van de markt: verpakkingsoplossingen die flexibel in te richten en 
aan te passen zijn, die voldoen aan de hygiëne-eis, zonder verlies van productiesnelheid, voor 
een acceptabele prijs en met behoud van kwaliteit van verpakkingen. Daarnaast is een 
opkomende innovatie de vooruitgang en inzet van bewegingstechnologie. Zo worden 
hydraulische systemen bijvoorbeeld vervangen door elektromechanische actuatoren. 
 
 
 

“Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en 
de bereidheid van verschillende partners om een 
verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic – dat 
nu veel te vaak als afval wordt beschouwd – een bron vormt” – 
Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC. 


