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Welke verpakking is het meest duurzaam?
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Glazen pot

PE multi-layer pouch
PP fles 

Wat hebben we nodig om dit te bepalen? 



2 thema’s vandaag
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Sustainable Packaging CompassLCA



Over het KIDV
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Over het KIDV 

Missie KIDV: Helpen met het verminderen van de 

milieu impact van verpakkingen in de volledige 

verpakkingsketen. 

• Opgericht in 2013 

• Team van 15 experts 

• Raad van toezicht

• College van experts

• Gefinancierd door het Afvalfonds verpakkingen
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Samenhang in functies KIDV
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Betrokken bij innovatieprogramma’s 
en Europese werkgroepen



Recyclechecks
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GLAS METAAL

Metaal
Kunststof
Vormvast

Kunststof
Flexibel

Papier &
Karton

Glas

https://kidv.nl/recyclecheck

https://kidv.nl/kidv-recycle-check-for-flexible-plastic-packaging
https://kidv.nl/kidv-recycle-check-for-flexible-plastic-packaging
https://kidv.nl/recyclecheck-paper-and-cardboard-packaging
https://kidv.nl/recyclecheck-paper-and-cardboard-packaging
https://kidv.nl/KIDV-Recycle-Check-for-rigid-plastic-packaging
https://kidv.nl/KIDV-Recycle-Check-for-rigid-plastic-packaging


Recyclebaarheid Papier & Karton

 Recyclecheck (2021)

 https://kidv.nl/veelgestelde-vragen-over-

recyclebaarheid-papier-en-karton
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https://kidv.nl/veelgestelde-vragen-over-recyclebaarheid-papier-en-karton


Life Cycle Assessment 
Uitleg

10



LCA – Life Cycle Assessment 
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Levenscyclus analyse



The pack optimum
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Duurzaamheid in 

verpakkingsontwerp



LCA
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De stappen 

1. Goal & scope 2. Inventory analysis 3. Impact assessment 4. Interpretation



1. Goal & scope 
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Uitgangspunten van een assessment, subjectief

- Reden voor de LCA

- Beschrijving product-verpakkingscombinatie & levenscyclus

- Systeem grenzen 



1. Goal & scope 
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Functional units – de functionele eenheid van te vergelijken producten

Nodig voor een eerlijk vergelijk

Functie + specificatie + hoeveelheid:

- Functie: wat doet het product?

- Specificatie: hoe veel van de functie is nodig?

- Hoeveelheid: hoe veel van de functie is nodig voor een eenheid?

Voorbeeld: Broodje pindakaas smeren, 20 gram per broodje, 20 broodjes beleggen



2. Inventory analysis
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Wat gaat er in, wat komt er uit? 

Energy & 
materials

Materials
processing

Production
Use Recycling

Emissions to air

Emissions to water & soil



3. Impact assessment

17

- Welke impact hebben we op aarde, 

op ‘the environment’? 

- Wat is de environment, hoe vertalen we deze 

impact naar meetbare categorieën? 

- ReCiPe methode: Mid points en End points



3. Impact assessment
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CO₂ equivalenten / Climate Change

Hoe vergelijk je de verschillende emissies in een impact categorie?
Bijvoorbeeld: meerdere gassen dragen bij aan het broeikaseffect.

Gebruik hiervoor Equivalenten, zodat emissies in de zelfde eenheid worden uitgedrukt.
Bijvoorbeeld:

1kg CO₂ = 1 kg CO ₂- equivalent

1kg methaan (CH₄) = 25 kg CO ₂- equivalent

1kg lachgas (N ₂O) = 298 kg CO ₂- equivalent

Bron: https://ecochain.com/nl/knowledge/levenscyclusanalyse-life-cycle-assessment-lca-complete-beginners-guide/



4. Interpretatie
Welke verpakking is het meest duurzaam?
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Glazen pot 

PE multi-material
zakje

PP fles 
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Glazen pot 

PE multi-material
zakje

PP fles 
Een LCA vertelt:
Welke verpakking heeft de 
laagste milieu-impact, maar… 

Glazen pot:
- Hoogste milieu-impact 
- Gebruikersgemak
- Goed recyclebaar

PE multi-layer pouch:
- Laagste milieu-impact
- minste materiaal
- niet optimaal recyclebaar

4. Interpretatie
Welke verpakking is het meest duurzaam?



Milieu-impact versus Circulariteit 

Circular Economy

‘An economy that is restorative and regenerative by design and aims to keep 

products, components and materials at their highest utility and value at all

times’

(MacArthur, 2015)
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Circulariteit 
Uitleg
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Circulariteit
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Ontwerp, 
productie en 

gebruik
Inzamelen

Sorteren
(verwijderen van 

contaminanten en 
sorteren op type)

Recyclen Toepassen
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Recyclebaarheid is belangrijk 
voor circulariteit



Ontwerp, 
productie en 

gebruik
Inzamelen

Sorteren
(verwijderen van 

contaminanten en 
sorteren op type)

Recyclen Toepassen
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Huishoudelijk afval

Kantoor, winkel en 
diensten

Bedrijfsverpakkingen

Verschillende bronnen van verpakkingen
Ontwerp, 

productie en 
gebruik

Inzamelen
Sorteren

(verwijderen van 
contaminanten en 
sorteren op type)

Recyclen Toepassen

Restafval, verbranding

Bron- of 
nascheiding

Bron of nagescheiden
verpakkingsstromen 
worden gesorteerd in 

sorteerinstallaties

Materialen

• Kunststof

• Papier en karton

• Glas

• Metaal 

• Hout 

Bedrijfsafval dat lijkt op 
huishoudelijk afval.

Zowel bron-, na- als géén 
scheiding zijn mogelijk

Bron of nagescheiden
verpakkingsstromen 
worden gesorteerd in 

sorteerinstallaties

Materialen

• Kunststof

• Papier en karton

• Glas

• Metaal 

• Hout 

Worden intern gescheiden op materiaalstroom en 
aangeboden aan recyclers 

Materialen

• Kunststof

• Papier en karton

• Glas

• Metaal 

• Hout 

Materialen
• Kunststof
• Papier en 

karton
• Glas
• Metaal 
• Hout 
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PMD (Plastic, metaal en drankenkartons)

Ontwerp, 
productie 
en gebruik

Inzamelen
Sorteren

(verwijderen van contaminanten 
en sorteren op type)

Recyclen Toepassen

Verkoop-
punt

Bron-
scheiding

Aluminium

Staal

Energie
restafval

PMD

Niet gesorteerd 
of stoorstof

HDPE PP
PET fles

Hoofdzakelijk LDPE

Mix incl. vormvast en folies

Papier

Staal en aluminium
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Vormvast kunststof

Folies >A4

Kunststof mix

Drankenkartons



PMD (Plastic, metaal en drankenkartons)

Ontwerp, 
productie 
en gebruik

Inzamelen
Sorteren

(verwijderen van contaminanten 
en sorteren op type)

Recyclen Toepassen

Verkoop-
punt

Bron-
scheiding

Aluminium

Staal

Energie
restafval

PMD

Niet gesorteerd 
of stoorstof

HDPE PP
PET fles

Hoofdzakelijk LDPE

Mix incl. vormvast en folies

Papier

Staal en aluminium
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Vormvast kunststof

Folies >A4

Kunststof mix

Drankenkartons



Circulariteit
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Hoe zorgen we ervoor 
dat we van lekkere 
producten kunnen 
blijven genieten?

Hoe zorgen we ervoor 
dat we van een 
recycling naar een 
circulaire economie 
gaan?



Sustainable Packaging Compass

30 https://kidv.nl/the-sustainable-packaging-compass



Sustainable Packaging Compass
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Welke niveaus van recyclebaarheid?
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Vergelijk Ketchup flessen
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PET fles 20 gram:
Geen siliconen insert
HDPE dop 4 gram
Papier etiket 1 gram

HDPE fles 25 gram:
Geen siliconen insert
HDPE dop 4 gram
PET krimp sleeve 1 gram



Vergelijk Ketchup flessen
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PET fles 20 gram:
Geen siliconen insert
HDPE dop 4 gram
Papier etiket 1 gram

HDPE fles 25 gram:
Geen siliconen insert
HDPE dop 4 gram
PET krimp sleeve 1 gram



Papier & karton in compass

- Begin 2023

- Ook update recyclecheck
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KIDV Rekentool reuse

- Vergelijk reuse vs single-use verpakking

- Break-even op C02 en €
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https://kidv.nl/rekentool-kidv-voor-co2-impact-van-herbruikbare-verpakkingen



Vragen?
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