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Samenvatting
Kunststofrecyclaten en recyclaat-inhoud
Kunststofrecyclaten zijn industrieel inzetbare materialen, gemaakt van intern of extern
afgedankte polymere producten (kunststoffen, synthetisch textiel, composieten), die tenminste
één mechanisch recyclageproces volledig doorlopen hebben. Ze kunnen samen met dezelfde of
andere virgin polymeren via een smeltproces verwerkt worden tot nieuwe producten met
recyclaat-inhoud.
Kunststofrecyclaten worden onderverdeeld in secundaire grondstoffen voor closed-loop (men
maakt opnieuw hetzelfde product) en open-loop (er wordt een ander product gemaakt)
recyclage. Deze neutrale termen houden geen oordeel in over de ‘hoogwaardgigheid’ van de
recyclage toepassing. Het volgen van een open loop houdt niet automatisch een devaluatie van
de waarde van het materiaal in.
“Pre-consumer”- en “post-consumer”-recyclaten kunnen onderscheiden worden naargelang
deze recyclaten geproduceerd werden uit producten die al dan niet afgedankt werden door de
consument. Welke recyclaten de producent al dan niet in rekening mag brengen voor het
berekenen van RC kan contractueel of via een KB vastgelegd worden. Om de circulaire
economie voldoende groeikansen te bieden wordt voorgesteld om alle mogelijke
recyclaatstromen in rekening te brengen.
De “recycled content” (RC) van een nieuw product kan omschreven worden als de %
gewichtsfractie van de ingezette recyclaten in dit product (cfr. EN 14021). Zowel interne als
externe recyclaatstromen kunnen in rekening gebracht worden voor het berekenen van RC.
Om voldoende productstabiliteit te kunnen garanderen worden biologisch afbreekbare en
composteerbare recyclaten uitgesloten. Recyclaten gemaakt uit oxydegradeerbare polymere
producten mogen evenmin ingezet worden.

Minimale eisen te stellen van RC-producten
Via chemische analysetechnieken is het onmogelijk om de “recycled content” van een product
te bepalen. Slechts op basis van product- en productiegegevens van de betrokken producent
kan men bepalen hoeveel en welke recyclaten er effectief ingezet werden voor de productie
van het RC-product.
Om voldoende vertrouwen te geven aan afnemers van RC-producten en consumenten moet
deze informatie van de producent uiteraard correct zijn en telkens opnieuw gegarandeerd
kunnen worden.
Het wettelijk kader m.b.t. dergelijke RC-producten kan de “minimale eisen” vastleggen
waaraan deze producten moeten voldoen om als dusdanig op de markt gebracht te worden.
Het studie team stelt het volgende voor:
-

Een bepaald gehalte aan recyclaat te garanderen, berekend op de polymeerfractie van het
product (inclusief additieven en toeslagstoffen). Dit gehalte is ofwel een minimaal
percentage, arbitrair opgelegd door de uitbestedende overheid op basis van het product,
ofwel is de hoeveel open, maar wordt deze proportioneel beloond. Om dit gehalte te
bekomen mogen alle recyclaatstromen ingezet worden. Het opgegeven recyclaatgehalte
mag echter niet steunen op een éénmalige productie en moet steunen op een objectief vast

-

-

te stellen naspeurbaarheid- en kwaliteitsbeheersysteem bij de producent, conform EN
15343. Het bestaan en toepassen van dergelijke beheer- en beheersingssystemen kan
aangetoond worden via een systeemcertificaat dat geldig is op de van toepassing zijnde
RC-producten en toegekend werd door een erkend certificatie-organisme.
Het RC-product moet voldoen aan de van toepassing zijnde product eigen technische
specificaties en andere kwaliteitseisen of wettelijke voorschriften. De productconformiteit
moet worden aangetoond op basis van interne kwaliteitscontroles of op basis van een
extern analyseverslag van een erkend lab.
Het RC-product mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of voor het milieu.
Concreet betekent dit dat het RC-product REACH-conform is. Het aantonen van de REACHconformiteit moet steunen op geldige verklaringen / certificaten van grondstofleveranciers
of een erkend lab.

Deze minimale eisen zouden op termijn uitgebreid kunnen worden met bijkomende eisen rond
de mogelijke aanwezigheid van nano-additieven zeldzame metalen of andere functionele
additieven (o.a. in smart plastics). Daarenboven, zoals normen periodiek herzien worden,
moeten deze minimale eisen om de 5 jaar gereviewd worden.

Certificatiesystemen in kader van minimale RC-producteisen.
Het succes van RC-producten wordt in belangrijke mate bepaald door:
-

het beleid gericht op het implementeren van een circulair economisch model,
de kwaliteit, de beschikbaarheid en de prijs van recyclaten,
de betrouwbaarheid van de gegevens van RC-producten die in dit kader gebruikt worden.

De noodzakelijke gegevens van RC-producten zullen steeds aangereikt moeten worden door de
betrokken recyclage- en productiebedrijven.
Om voldoende vertrouwen te geven aan dit ganse proces moet dit steunen op algemeen
erkende certificatiesystemen met duidelijke beoordelingscriteria. Zowel product- als
bedrijfscertificaten komen in aanmerking. Uiteraard moeten deze certificaten betrekking
hebben op de bedoelde RC-producten. Een accreditatie (volgens ISO 17021) van deze
certificatie-organisaties zal zorgen voor het noodzakelijke vertrouwen en de creatie van level
playing field binnen Europa. Het toezicht op het mogelijk misbruik van certificaten of logo’s op
RC-producten moet binnen het accreditatiesysteem vastgelegd worden.
Wereldwijd bestaan er een aantal product- en bedrijfscertificatiesystemen die bepaalde
aspecten van RC-producten bekijken. Alleen 2 Europese certificatiesystemen (TUV en QA-CER)
bekijken de drie minimale eisen van RC-producten.

Belang van productanalyses.
De recyclaat-inhoud (% gewichtsaandeel) van polymere producten zal nooit kunnen bepaald
worden via specifieke analyses van RC-producten. Maar om de conformiteit van RC-producten
met de andere minimale eisen aan te tonen bestaan er wel concrete en betrouwbare
productcontroles en analyses.
Zowel de productconformiteit t.o.v. de technische specificaties en andere kwaliteitseisen zoals
de REACH-conformiteit, kan vastgesteld worden aan de hand van het uitvoeren van

product/toepassing-specifieke kwaliteitscontroles en adequate
erkende en onafhankelijke instellingen.

chemische

analyses door

Doordat veel producenten niet beschikken over de nodige apparatuur zijn zij niet in staat zijn
om deze conformiteiten zelf te bepalen. Externe productcontroles en chemische analyses
moeten deze problematiek helpen oplossen en zorgen voor het nodige vertrouwen.
Door het bewaken en beheersen van de verschillende materiaalstromen (virgin polymeren,
recyclaten, additieven, …) en het toepassen van verschillende procescontroles kunnen
producenten de externe productcontroles en analyses uiteraard beperken, maar niet uitsluiten.
Dergelijke productcontroles en analyses zijn niet alleen belangrijk voor de lokale
productiebedrijven, maar ook noodzakelijk voor de invoerders van RC-producten die buiten
Europa geproduceerd worden.
Het opzetten van gerichte marktcontroles is noodzakelijk om een “level playing field” te
creëren. Deze marktcontroles moeten vooral betrekking hebben op de geldigheid van de
certificaten van de gecontroleerde RC-producten en de REACH-conformiteit van de RCproducten.

Problemen en uitdagingen m.b.t. RC-productbeleid.
Het succes van een RC-beleid zal door verschillende elementen bepaald worden. De
belangrijkste zijn:
-

-

-

-

-

-

overleg en betrokkenheid van de recyclage- en productiebedrijven (inclusief chemie) en
ook organisaties die (kunnen) instaan voor certificaties bij het uitwerken en implementeren
van een RC-beleid.
goede samenwerking tussen de verschillende betrokken overheden (regionaal, federaal en
Europees). Bvb in het kader van openbare aanbestedingen en eventuele discussies over RC
binnen Ecodesign, Ecolabel, End-of-Life Vehicles, Good Commercial Practices Directive,
Packaging.
het duidelijk definiëren van het begrip “recycled content”, RC-producten en van de
materialenstromen die daarbij in rekening gebracht mogen / moeten worden.
het vastleggen van criteria die door certificatie-instellingen en analyse-labs toegepast
moeten worden bij RC-certificatie van producten of van bedrijven die RC-producten
produceren en/of vermarkten.
het aanmoedigen van grondstofrecyclage en van de productie van RC-producten. In dit
kader is het belangrijk om zo snel als mogelijk EoW-criteria voor recyclaten te laten
goedkeuren op Europees niveau, alsook om algemeen aanvaardbare oplossingen te vinden
voor het recycleren van producten met SVHC’s. Het aanmoedigen en ondersteunen van RCgerichte innovatieprojecten en “design for / from recycling”-technieken kan het geheel
katalyseren, net zoals het opvolgen van de specifieke uitdagingen
de aankopen / aanbestedingen van de overheden richten op RC-producten die dezelfde
performantie hebben en niet significant duurder zijn als de analoge producten op basis van
virgin materialen.
het doorvoeren en opvolgen van marktcontroles.

De principes van Recycled Content zijn in theorie overdraagbaar naar andere materiaalgroepen
(papier, metaal, hout…). Echter, het specifieke karakter van kunststoffen zorgt ervoor dat deze
huidige aanbevelingen niet zomaar integraal kunnen getransponeerd worden naar deze andere
groepen.

Résumé
Plastiques recyclés et contenu recyclé
Des plastiques recyclés sont des matériaux applicables en industrie, réalisés sur base des
déchets polymères internes ou externes (matières synthétiques, textiles synthétiques,
composites), qui ont déroulé au moins un cycle entier de recyclage mécanique. Elles peuvent
être transformées à l’aide d’un processus de fusion avec des polymères vierges identiques ou
différents dans le but de produire des nouveaux produits contentant un certain taux de
matières recyclées.
Les matières recyclées synthétiques peuvent être subdivisées en matières premières
secondaires à usage en boucle fermée (fabrication de produits identiques) et en boucle ouverte
(fabrication de produits différents). Ces termes neutres ne comportent aucun jugement par
rapport à la qualité de l’application de recyclage. Le processus de boucle ouverte ne signifie
pas automatiquement une dévaluation de la valeur du matériau.
La distinction entre les matières recyclées « pré-consommateur » et « post-consommateur »
se base sur la question si les matières recyclées sont produites à partir de produits mis au
rebut par le consommateur ou non. Un contrat ou un arrêté royal peut déterminer les matières
recyclées qu’un producteur peut prendre en compte dans son calcul du CR. Afin de donner
suffisamment de chances de croissance à l’économie circulaire il est proposé de prendre en
compte tous les flux de matières recyclées.
Le contenu recyclé (CR) d’un nouveau produit s’exprime en le % de la fraction du poids des
matières recyclées dont le produit est composé (cf. EN 14021). Tant les flux internes
qu’externes de matières recyclées sont pris en compte pour le calcul du CR.
Pour assurer la stabilité du produit, les matières recyclées biodégradables et compostables
sont exclues ainsi que les matières recyclées sur base de polymères oxydégradables.

Exigences minimales auxquelles les produits CR doivent répondre
Il est impossible de déterminer le contenu recyclé d’un produit par des techniques d’analyses
chimiques. Uniquement les données relatives aux produits et à la production qui sont fournies
par le producteur en question permettent de déterminer la quantité et la nature des matières
recyclées qui ont effectivement été utilisées pour la production d’un produit CR.
Pour gagner la confiance des acheteurs et consommateurs de produits CR, les informations des
producteurs doivent évidemment être correctes et garanties à chaque reprise.
Le cadre légal concernant de tels produits CR doit définir les “exigences minimales“ auxquelles
les produits CR doivent répondre pour être ainsi commercialisés.
L’équipe chargée de l’étude propose le suivant :
-

Garantir un contenu recyclé déterminé, calculé sur base de la fraction polymère du produit
(y compris les additifs et matériaux de rembourrage). Ce contenu est soit un pourcentage
minimal, exigé par l’autorité sous-traitante sur la base du produit, soit un contenu ouvert,

-

-

mais récompensé de manière proportionnelle. Pour atteindre ce taux, tous les flux de
matières recyclées peuvent être appliqués. Cependant, le contenu recyclée ne peut pas
être calculé sur base d’une production unique et doit s’appuyer sur un système objectif de
traçabilité et de gestion de la qualité chez le producteur, conformément à l’EN 15343. La
mise en place et l’application de tels systèmes de gestion et de contrôle peuvent être
démontrées par un certificat du système valable pour les produits CR d’application et
délivré par un organisme de certification agréé.
Le produit CR doit satisfaire aux spécifications techniques qui sont d’application pour le
produit et à d’autres exigences de qualité ou dispositions légales. La conformité du produit
doit être démontrée sur base de contrôles de qualité interne ou sur base d’un rapport
d’analyse externe effectuée par un labo agréé.
Le produit CR ne peut pas nuire à la santé des personnes ou à l’environnement.
Concrètement, cela signifie que le produit CR doit être conforme aux exigences de REACH.
La conformité aux exigences de REACH doit être démontrée en s’appuyant sur des
déclarations/certificats valables des fournisseurs de matières premières ou par un labo
agréé.

Au fil du temps, il devrait être possible de compléter ces exigences minimales par des
exigences supplémentaires en ce qui concerne la présence possible de nano-additifs, de
métaux rares ou d’autres additifs fonctionnels. De plus, tout comme la révision périodique de
normes, ces exigences minimales doivent être révisées tous les cinq ans.

Système de certification dans le cadre des exigences minimales relatives aux produits
CR.
Le succès des produits CR est déterminé de manière importante par :
-

la politique axée sur l’implémentation d’un modèle d’une économie circulaire
la qualité, la disponibilité et le prix des matières recyclées
la fiabilité des données relatives aux produits CR qui sont utilisés dans ce cadre

Les données nécessaires relatives aux produits CR devront toujours être fournies par les
entreprises de recyclage et de production concernées.
Pour créer une confiance suffisante dans ce processus dans son entièreté, il doit s’appuyer sur
de systèmes de certification généralement reconnus aux critères d’évaluation clairs. Tant des
certificats de produits que des certificats d’entreprises entrent en ligne. Il est évident que ces
certificats devront avoir trait aux produits CR en question. L’accréditation (selon l’ISO 17021)
des organismes de certification suscite la confiance nécessaire et permet d’assurer des règles
identiques au niveau européen en Europe. Le contrôle d’abus éventuels de certificats ou de
logos sur des produits CR doit être défini par le système d’accréditation.
Au niveau mondial, il existe un nombre de systèmes de certification de produits et
d’entreprises qui vérifient certains aspects relatifs aux produits CR. Seulement deux systèmes
de certification européens (TUV et QA-CER) vérifient les trois exigences minimales des
produits CR.

L’importance des analyses de produits
Il ne sera jamais possible de déterminer le contenu recyclé (% en poids) des produits

polymères en s’appuyant sur des analyses spécifiques des produits CR. Mais la conformité des
produits CR à d’autres exigences minimales peut être démontrée à l’aide de contrôles et
d’analyses concrets et fiables existants.
La conformité du produit aux spécifications techniques ainsi que la conformité à d’autres
exigences de qualité telles que la conformité aux exigences REACH, peuvent être vérifiées en
effectuant des contrôles de la qualité spécifiquement liée au produit/à l’application et des
analyses chimiques adéquates par des institutes reconnus et indépendants.
Etant donné que de nombreux producteurs ne disposent pas de l’appareillage nécessaire, ils ne
sont pas en mesure de déterminer ces conformités eux-mêmes. Des contrôles de produits et
des analyses chimiques externes doivent résoudre ce problème et susciter la confiance
nécessaire.
Le contrôle et la gestion des différents flux de matériaux (polymères vierges, matières
recyclées, additives,…) et la mise en place de différents contrôles de processus permettent
bien sûr aux producteurs de limiter le nombre de contrôles de produits et d’analyses à être
effectués par des organismes externes, sans pour autant les exclure.
De tels contrôles de produits et analyses ne sont pas seulement importants pour les
entreprises de production locales, mais aussi nécessaires pour les importateurs de produits CR
produits en dehors de l’Europe.
La mise en place des contrôles de marché ciblés est nécessaire pour assurer que les règles
soient identiques pour tous les acteurs (level playing field). Ces contrôles de marché doivent
surtout avoir trait à la validité des certificats des produits CR contrôlés et à la conformité
REACH des produits CR.

Problèmes et défis concernant la politique de produits CR
Le succès d’une politique CR sera déterminé par plusieurs éléments, dont les plus importants
sont :
-

-

-

-

la concertation avec et l’engagement des entreprises de recyclage et de production (y
compris l’industrie chimique et les organismes de certification) dans le développement et la
mise en place d’une politique CR.
la bonne collaboration entre les différentes autorités impliquées (régionales, fédérales et
européennes), p.ex. dans le cadre des offres publiques et des discussions éventuelles sur le
CR dans l’écodesign, l’écolabeling, les véhicles « End-of-Life », la Directive sur les bonnes
pratiques commerciales, le packaging.
la définition claire du terme “contenu recyclé“, des produits CR et des flux de matériaux qui
sont ou doivent être pris en compte.
la détermination des critères à être appliqués par les institutions de certification et les labos
d’analyses lors de la certification CR des produits ou des entreprises de production ou de
commercialisation des produits CR.
la promotion du recyclage des matières premières et de la production de produits CR. Dans
ce contexte, il est important de faire approuver au plus vite les critères EoW pour les
produits recyclé au niveau européen ainsi que de trouver des solutions généralement
acceptables pour le recyclage de produits aux SVHC. La promotion et le soutien de projets
d’innovation axés sur le CR et de techniques “design for/from recycling“ permet de
catalyser l’ensemble, tout comme le suivi des défis.

-

-

orienter les achats/appel d’offres publics vers des produits CR avec une performance
identiques qui ne sont pas significativement plus chers que les produits analogues à base
de matières vierges.
implémentation et suivi de contrôle de marché.

En théorie, les principes du Contenu Recyclé peuvent être transférés aux autres groupes de
matériaux (papier, métal, bois…). Cependant, la nature spécifique des matières synthétiques
empêchent le transfert intégral tel quel des recommandations actuelles vers ces autres
groupes.

Summary
Plastic recyclates and recycled content
Plastic recyclates are materials that can be applied in the industry and that are made from
internally or externally discarded polymer products (plastics, synthetic textiles, composites)
that have entirely passed at least one mechanical recycling process. They can be processed
together with identical or different virgin polymers by means of a melt process to create new
products with a recycled content.
Plastic recyclates are subdivided in secondary raw materials for closed-loop (to manufacture
the same product) or open-loop (to manufacture a different product) recycling. These neutral
terms do not entail any judgement of the “quality” of the recycled application. An open-loop
process does not automatically result in a devaluation of the material’s value.
“Pre-consumer” and “post-consumer” recyclates are distinguished according to the fact
whether they have been produced from products discarded by the consumer or not. Which
recyclates the producer can include in his RC calculation can be determined by contract or by a
Royal Decree. To offer sufficient growth opportunities to the circular economy it is proposed to
include all possible recycling flows.
The “recycled content” (RC) of a new product can be described as the % weight fraction of the
recyclates applied in this product (cfr. EN 14021). Both internal and external recycling flows
can be included in the RC calculation.
To guarantee sufficient product stability, biodegradable and compostable recyclates are
excluded, as well as recyclates made from oxydegradable polymer products.

Minimal requirements of RC products
It is impossible to assess the recycled content of a product by means of chemical analyses. The
product and production data supplied by the producer in question are the only way to
determine how much and which recyclates have effectively been applied in the production of
an RC product.
To assure that buyers and consumers have enough trust in RC products, this information
provided by the producer has to be correct and must be guaranteed time and again.

The legal framework regarding these RC products has to determine
requirements” these products have to comply with to be marketed as such.

the

“minimal

The study team proposes the following:
-

-

-

Guarantee a set minimum recycling content, calculated on the polymer fraction of the
product (including additives and fillers). This content is either a minimum percentage,
determined by the contracting authority based on the product type, or an open figure, but
then rewarded proportionally. To obtain this content, all recycling flows may be applied.
The indicated recycled content may however not be based on a single production run and
has to rely on objectively determinable traceability and quality control systems at the
producer’s site, in conformity with EN 15343. The implementation and application of such
management and control systems can be proved by a system certificate valid on the RC
products in question that has been issued by a recognized certification organism.
The RC product must comply with the applicable technical product specifications and other
quality requirements and legal regulations. Product conformity shall be proven on the basis
of internal quality controls or based on an external analysis report drafted by a recognized
laboratory.
The RC product may not be harmful to people’s health or to the environment. In reality this
means that the RC product is in conformity with REACH. Proving REACH conformity shall be
based on valid declarations / certificates of the suppliers of raw materials or issued by a
recognized laboratory.

In time, these minimal requirements will be completed with additional requirements (presence
of nano-additives, rare metals or other functional additives). Moreover, in analogy with the
periodic revision of standards, these minimal requirements will have to be revised every five
years.

Certification systems in the context of RC product requirements
The success of RC products will largely depend on:
-

Politics focused on the implementation of a circular economy model;
The quality, availability and price of recyclates;
Trustworthiness of the data on RC products used in this context.

The necessary data on RC products will always have to be supplied by the involved recycling
and production companies.
To inspire sufficient confidence in this whole process, it has to be based on generally
recognized certification systems with clear evaluation criteria. Both product certificates and
company certificates can be considered. Of course, the certificates have to relate to the RC
products in question. Accreditation (according to ISO 17021) of these certification organisms
will inspire the necessary trust and create a level playing field in Europe. The supervision of
possible abuse of certificates or logos on RC products has to be determined within the
accreditation system.
Globally, a number of product and company certification systems verify certain aspects of RC
products. Only 2 European certification systems (TUV and QA-CER) verify the three minimal
requirements for RC products.

The importance of product analyses
It will never be possible to determine the recycled content (% weight) of polymer products by
means of specific RC product analyses. However, the conformity of RC products with the other
minimal requirements can be proven by means of concrete and trustworthy product controls
and analyses.
Product conformity with the technical specifications as well as other quality requirements, such
as REACH conformity, can be assessed by means of product/application specific quality
controls and adequate chemical analyses by recognised and independent institutes.
Lacking the necessary equipment, many producers are unable to determine themselves these
conformities. External product controls and chemical analyses have to solve this problem and
ensure the necessary confidence.
By controlling and managing the different material flows (virgin polymers, recyclates,
additives…) and by conducting different process controls, producers can of course limit the
extent of external product controls and analyses, but they cannot exclude them.
Such product controls and analyses are not only important to the local production companies,
but also necessary for importers of RC products that are being produced outside of Europe.
The implementation of goal oriented market controls is necessary to create a level playing
field. Above all, these market controls have to relate to the validity of the certificates of the
controlled RC products and on the REACH conformity of the RC products.

Problems and challenges related to a RC product policy
The success of a RC policy will be determined by different elements. The most important ones
being:
-

-

-

-

-

consultation with and engagement by the recycling and production companies (including
chemical industry and certification organisations) in developing and implementing a RC
policy.
good collaboration between the different authorities that are concerned (regional, federal
and European). For example in the framework of public tenders and possible discussions
about eco-design, eco-labelling, End-of-Life vehicles, Good Commercial Practices Directive,
Packaging.
clear definition of the term “recycled content”, RC products and material flows that may or
must be included.
determination of the criteria to be applied by certification institutes and test laboratories in
the RC certification of products and of companies producing and/or marketing RC products.
promotion of material recycling and the production of RC products. In this context, it is
important to have the EoW criteria for recyclates as soon as possible on a European level
as well as to find generally acceptable solutions for the recycling of products containing
SVHC. The promotion and support of RC oriented innovation projects and “design for / from
recycling” techniques can catalyse this whole process, as well as the follow-up of specific
challenges.
directing public purchases / tenders issued by the authorities on RC products with an
identical performance and not significantly more expensive than analogous products on the
basis of virgin material.
implementation and follow-up of market controls

Theoretically, the principles of Recycled Content can be transferred to other material groups
(paper, metal, wood…). However the specific nature of synthetic materials makes it impossible
to transfer integrally the actual recommendations, without further ado, to these other groups.

Dit rapport steunt op specifiek onderzoek uitgevoerd door Centexbel/VKC en UGent/CPMT in
opdracht van FOD VVVL volgens de afspraken vastgelegd in het bestek nr.150007.
Dit eindrapport wil in een eerste hoofdstuk een aantal marktgegevens en de algemene context
aangeven betreffende polymere producten en de daarmee verbonden afvalproblemen alsook
opportuniteiten. In hoofdstuk twee wordt er stilgestaan bij recyclageprocessen en kunststofrecyclaten alsook bij kwaliteitseisen en wetgeving. Het derde hoofdstuk definieert het begrip
“recycled content” en de materiaalstromen die mogelijks in aanmerking komen voor de
berekenen van de recyclaat –inhoud in producten. Een vierde hoofdstuk belicht diverse
certificatiesystemen die van toepassing zijn op producten met “recycled content” of op
bedrijven die dergelijke producten op de markt brengen. Een volgend hoofdstuk bespreekt
specifieke toepassingsmogelijkheden van het begrip “recycled content” door overheden alsook
minimale criteria en een aantal aspecten die daarbij voldoende aandacht moeten krijgen.
Algemene conclusies sluiten dit rapport af.
Opmerkelijke gegevens, aandachtspunten of belangrijke aanvullingen worden beklemtoond
door ze te omranden.
Dit rapport steunt op diepgaand literatuuronderzoek (overzicht gebruikte referenties in bijlage
1, bibliografie), meetings met overheden en diverse gesprekken met recyclage- en
productiebedrijven alsook sectorale en Europese federaties. Waar relevant wordt verwezen
naar onderliggende documenten die via doorklikken van het elektronisch rapport geraadpleegd
kunnen worden. In bijlages 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte afkortingen
en normen.

1 Inleiding en situering
Economische
en
sociale
ontwikkeling
kunnen
niet
zonder
duurzame
grondstoffenbevoorrading. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de
eindigheid van deze hulpbronnen en tegelijk de huidige uitputting van de natuurlijke
hulpbronnen te beperken omwille van de gevolgen ervan voor het milieu en de
maatschappij.
De transitie naar een economie die efficiënt omgaat met de hulpbronnen impliceert
aangaan van een aantal belangrijke uitdagingen. Toch is het een noodzakelijk element
een kwaliteitsvol leefmilieu te garanderen en een gelegenheid / uitdaging om
concurrentievermogen van onze bedrijven, de tewerkstelling en de koopkracht van
consumenten te versterken.
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Het gebruik van een hoger gehalte aan gerecycleerde kunststoffen in diverse producten is
een belangrijke stap op weg naar een duurzame grondstoffenbevoorrading en het realiseren
van een circulaire economie. Momenteel worden kunststof afvalstromen nog te veel en te
gemakkelijk verbrand en in bepaalde gevallen nog gestort (landfill). Een grotere
verspreiding van (gekende en betrouwbare) labels voor het e f f i c i ë n t gebruik van recyclaat
zou deze markt kunnen vergroten en zo de betrokkenen (recyclagebedrijven, productiebedrijven en
consumenten) en het leefmilieu ten goede komen
Het kennen en het beheersen van de “recycled content” in eindproducten is niet alleen nuttige
informatie voor zowel recyclagebedrijven als consumenten, maar is ook noodzakelijk om
producten op een beheerste wijze aan te maken die voldoen aan de van toepassing zijnde

eisen en/of andere voorschriften.
Gerecycleerde kunststoffen worden reeds gebruikt in allerlei producten. Helaas is het niet
erg duidelijk in welke producten we recyclaat terugvinden en in welke concentratie. Sommige
producten dragen een label dat “recycled content” garandeert. Deze labels worden meestal
uitgereikt door certificatie-organismen die een eigen auditschema opzetten en het bedrijf
(of het product) op basis van dit schema testen. Een groot nadeel is dat slechts weinig
mensen op de hoogte zijn van wat deze labels juist inhouden, of hoe betrouwbaar en
bruikbaar zij zijn. Ook is onduidelijk hoeveel recyclaat een bepaald product mag, moet o f
k a n bevatten om deze claim te kunnen maken. Dit zijn enkele van de redenen waarom
deze l abels nog niet vaak terug te vinden zijn.
Er bestaan al verschillende studies over dit onderwerp, maar de kennis is erg verspreid en
niet algemeen bekend.

2 Algemeen kader betreffende recyclage van kunststof
producten en het gebruik van kunststof recyclaten
2.1

Belang van diverse kunststoffen en kunststof producten
Het efficiënt omzetten van diverse kunststof afvalstromen (kunststofverpakking, bouwsloop,
afgedankt synthetisch textiel, ….) in grondstoffen en het inzetten van recyclaten in nieuwe
kunststof producten moet geplaatst worden in het ruime milieukader van de laatste 50 jaar
waar het belang van diverse milieueffecten en het zorgzaam omgaan met niet hernieuwbare
grond- en hulpstoffen zeer sterk is toegenomen.
Het begon allemaal met een groep wetenschappers (Club van Rome) die in april 68 hun
bezorgdheid uitdrukten betreffende de toekomst van onze aarde en onze samenleving. In een
periode van volle economische groei en toenemende welvaart gaven zij aan dat tal van
natuurlijke en niet hernieuwbare rijkdommen op een dag echt opgebruikt zullen zijn en dat de
leefbaarheid in een belangrijke mate bepaald zal worden door het vermogen om de
milieuproblemen, eigen aan onze moderne samenleving, effectief aan te pakken.
Maar de jaren 60 waren ook de enthousiaste jaren waarbij heel veel nieuwe polymeren
ontwikkeld en verbeterd werden. Door hun gemakkelijke vervormbaarheid, hun licht gewicht,
hun corrosie-vrijheid, … vervangen kunststoffen, synthetische vezels, polymere coatings, …
veel traditionele grondstoffen (metalen, keramiek, natuurlijke vezels, …) in heel veel producten
en toepassingen.
Vooral de relatief lage kostprijzen van virgin polymeren en hun talrijke interessante
eigenschappen hebben het polymeer-gebruik de laatste decennia enorm doen toenemen.
De lage verkoopprijzen van virgin polymeren en de mogelijke polymeerafbraak tijdens het
veelvuldig (her)verwerken verklaren waarom kunststofrecyclage slechts zeer laat aandacht
kreeg en deze nog altijd vrij beperkt is.
Polymeren voor de productie van kunststoffen en textiel hebben niet alleen voor economische
groei gezorgd (zie onderstaande grafieken) maar hebben ook de creatie van een
“wegwerpmaatschappij” gekatalyseerd met steeds groter wordende milieuproblemen.

Mondiaal worden er thans jaarlijks ca. 310 miljoen ton polymeren in de markt gezet, waarvan
+/- 20% in Europa, en dit voor de productie van kunststoffen, textielvezels en garens,
composieten en coatings die op hun beurt verwerkt worden in zeer veel producten.
Er bestaan zeer veel polymeren, elk met hun eigenschappen. Op grond van de fysische
(mechanische en thermische) eigenschappen van de polymeren kan men een onderscheid
maken tussen thermoplasten, thermoharders (harsen) en elastomeren.

- Thermoplasten, de belangrijkste groep onder de polymeren, zijn vaste materialen die bij
opwarming plastisch vervormen en meestal ook een smeltpunt hebben. Bij afkoeling
worden zij opnieuw vast. De polymeerkettingen zijn niet met elkaar verknoopt en kunnen
los van elkaar bewegen. Dit reversibel karakter (vast <> vloeibaar) verklaart hun
toepasbaarheid in “smelt”-verwerkingsprocessen. Thermoplastische polymeren worden
verwerkt in kunststoffen (plastics) en synthetische textielvezels.
- Thermoharders zijn thermisch (of met UV) uithardende polymeren (harsen) waardoor de
kettingen onderling met elkaar verknoopt worden. Bij opwarming van het uitgehard
materiaal is er geen thermoplastisch vervorming meer mogelijk.
- Elastomeren zijn elastische materialen die na een opgelegde vervorming terugkeren naar
hun oorspronkelijke vorm. De specifieke elasticiteit wordt bekomen door welbepaalde
brugverbindingen tussen polymeerkettingen. Rubbers zijn natuurlijke elastomeren die hun
elastisch gedrag slechts na gedeeltelijk vernetten (vulkaniseren) van de polymeerkettingen
verkrijgen.
Twee derde van de Europese kunststoffen worden volgens PlasticsEurope in de 5 grootste
Europese landen verbruikt (verwerkt). België is, met een marktaandeel in Europa van 4,3%,
de 7de grootste verwerker (verbruiker) van polymeren. België produceert 10% van de in
Europa geproduceerde polymeren.

De meeste kunststoffen worden lokaal (in de omgeving van belangrijkste afnemers)
geproduceerd en geconsumeerd. Door hun licht gewicht en groot volume zijn de
transportkosten van veel kunststoffen hoog, waardoor productie ver weg (vb. Azië) van de
Europese afnemers zo goed als uitgesloten is. Daarenboven bestaan de belangrijkste kosten bij
de Europese kunststofverwerkers hoofdzakelijk uit materiaal- en energiekosten (samen meer
dan 85% van de totale productkost) en minder uit arbeidskosten, wat het lokaal of regionaal
produceren van kunststoffen in de hand werkt. De hoge materiaal- en energiekost zijn
belangrijke triggers voor het gebruik van recyclaat.
De thermoplastische polymeren kunnen in functie van hun performantie, prijs en hoeveelheden
verder opgedeeld worden in diverse categorieën (commodity plastics, engineering plastics en
speciality polymers).

De commodity “virgin” polymeren, meer dan 85% van alle thermoplasten, hebben thans
allemaal een kostprijs die zich situeert tussen de 0,8 à 2 euro/kg.
De virgin polymeren, voor > 99% op basis van aardolie of aardgas, die door grote chemische

concerns geproduceerd worden, zijn materialen waarvan de prijzen internationaal bepaald
worden. Door de lage aardolie- of gasprijzen waaruit ze geproduceerd worden, de
grootschaligheid en de performantie van de chemische installaties waarmee ze gemaakt
worden, zijn de prijzen van virgin polymeren laag.
De lage verkoopsprijzen van virgin polymeren maken het efficiënt recycleren van polymere
producten moeilijk. De kwaliteit van virgin kunststoffen is constant. Zij bevatten geen
onzuiverheden, wat niet altijd gezegd kan worden van recyclaten. Om de kwaliteit van veel
gerecycleerde polymeren te garanderen of constant te houden zal men deze mengen met
virgin polymeren. Dit bijmengen van virgin polymeer gebeurt aan zich niet om te voldoen aan
de afvalstoffenwetgeving. Bijkomend zorgt dit mengen ervoor dat de concentratie aan niet
REACH-conforme additieven, afkomstig uit gerecycleerde producten, voldoende laag wordt
waardoor zij als nog voldoen aan de REACH-wetgeving.
Niet tegenstaande het enorme aanbod aan verschillende polymeren, wordt de Europese
kunststof-markt voor nagenoeg 75% (in tonnage) door slechts 5 thermoplastische polymeren
gedomineerd namelijk polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polyester op basis van
polyethyleen tereftalaat (PET), polyvinylchloride (PVC) en polystyreen (PS).
Het procentueel hoge aandeel van deze “commodity polymeren” wordt bepaald door hun
specifieke performantie en eigenschappen in grote toepassingsdomeinen zoals verpakking en
diverse bouwproducten. Geavanceerde en speciale polymeren worden toegepast in
welbepaalde domeinen (vliegtuigindustrie, auto-onderdelen, lichtkoepels, tandwielen, …) waar
hoge technische en veiligheidseisen gelden.
De belangrijkste toepassingsdomeinen van thermoplastische polymeren zijn:
- verpakking: kunststoffolie, drankverpakking, trays, …,
- bouwproducten: buizen, raamprofielen, rolluiken, isolatie, vloerbedekking, …,
- transport: automobiel-onderdelen en interieur, …,
- textiel: kledij, gordijnen, zitkussens, tapijt, technisch toepassingen, …,
- AEEA: kabels, TV, computers, huishoudtoestellen, …,
- landbouw: folie, agrotextiel, bloempotjes, …
- andere: speelgoed, meubilair, …
Verpakkingen zijn de grootste verbruiker van kunststoffen.

Het Europees marktaandeel van diverse polymeren volgens PlasticsEurope in een aantal
toepassingsdomeinen van kunststoffen in 2014 wordt weergegeven in onderstaande figuren.

Let wel deze opdeling is “kunststoffen”-specifiek. Als wij dezelfde polymeren, die ook gebruikt
worden voor de productie van synthetische textielvezels, garens en nonwovens, in rekening
brengen dan is het aandeel van PET (kledij, interieur en technisch textiel), PA (tapijt) en PP
(tapijt, agrotextiel, hygiëne-nonwovens) veel groter.
PVC wordt niet alleen gebruikt in harde kunststoffen maar is een belangrijk coatingpolymeer
(althans in gewicht) voor diverse textielproducten (PVC-gecoat textiel wordt o.a. gebruikt in
dekzeilen voor vrachtwagens, opblaasbare structuren, zonnewering, muurbehang, laarzen,
beschermkledij, handschoenen, …) waardoor het PVC-aandeel binnen Europa ook groter is dan
wat in de grafiek van PlasticsEurope wordt aangegeven.
De verschillende eindproducten bestaan uiterst zelden uit alleen maar polymeren. Voor elk
polymeer bestaan er daarenboven verschillende types en grades met specifieke eigenschappen
of een speciaal smeltgedrag. Veel kunststof producten bestaan uit “kunststofformulaties”
waarbij het polymeer-aandeel meestal meer maar soms ook minder dan 50% kan bedragen.
Het lage soortelijk gewicht van polymeren i.v.m. met minerale vulstoffen of andere additieven
verklaart waarom de feitelijke “polymeer”-content in kunststof producten waarin heel wat
vulstoffen of versterkingsvezels ingezet worden, relatief laag kan zijn.
Door het toevoegen van vulstoffen, versterkingsvezels, pigmenten en/of andere (functionele)
additieven kon men de mechanische, elektrische, (bio)chemische of andere eigenschappen
verbeteren en het toepassingsveld verder uitbreiden.
Thans zijn er nagenoeg geen toepassingsdomeinen meer waar kunststoffen geen essentiële rol
spelen om de vooropgestelde eisen van comfort, energieverbruik, … te beantwoorden.
Wereldwijd kan de hoeveelheid toevoegstoffen (pigmenten, vulstoffen, versterkingsmaterialen, weekmakers, functionele additieven, … enz.) voor kunststoffen geraamd worden
op +/- 10% van de totale polymeerproductie. In veel kunststof producten is de concentratie
van dergelijke stoffen relatief laag maar in bepaalde producten kan dit meer dan 60% zijn.
Veel toevoegstoffen zijn chemische stoffen die moeten voldoen aan de REACH-wetgeving (zal
verder meer in detail toegelicht worden).

Deze toevoegstoffen worden opgenomen in de polymeermatrix en vormen met de
polymeermassa een vrij homogeen materiaal (kunststof) waaruit ze in principe niet migreren
(met uitzondering van bepaalde weekmakers) en ook niet uitgespoeld (uitgeloogd) kunnen
worden.
Door het mechanisch recycleren (zie verder) worden deze toevoegstoffen niet vrijgemaakt en
blijven ze ingekapseld in de polymeermatrix.
Bepaalde toevoegstoffen die frequent in polymeren (kunststoffen, textiel, …) toegepast werden
(of worden) moeten aanzien worden als “zorgwekkende stoffen” (SVHC – Substances of Very
High Concern) die niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden of
aanwezig mogen zijn in bepaalde producten.
Dit geldt in principe ook voor recyclaten die als waardevolle maar samengestelde grondstoffen
aanzien moeten worden. De samenstelling van de kunststof recyclaten is identiek aan deze
van de kunststof producten waaruit ze via mechanische processen gemaakt worden.
Door het compounderen (zie verder) kan men de samenstelling van recyclaten eventueel
aanpassen.
Onderstaande figuur geeft het marktaandeel in 2013 (Smithers Pira) weer van de meest
voorkomende “functionele” additieven, die thans in heel wat kunststofverpakkingen ingezet
worden. Het zeer groot aandeel van zuurstofvangers (oxygen scavengers) wordt verklaard
door het massaal gebruik van deze specifieke additieven in kunststofverpakkingen voor
voeding, drank, geneesmiddelen en personal care producten. Door het toevoegen van
dergelijke additieven kan de “shelf-live” (houdbaarheid – verkoopbaarheid) van de ingepakte
producten duidelijk verlengd worden wat de meerkost van de gefunctionaliseerde verpakking
rechtvaardigt.

De grote diversiteit van precieze productsamenstelling en het niet volledig gekend zijn van
deze samenstelling van “post-consumer”-afval kan het economisch recycleren bemoeilijken.
Onderstaande figuur geeft, bij wijze van voorbeeld, diverse PVC-producten weer die gemaakt

zijn op basis van verschillende PVC-formulaties (bron www.pvc.org). Niet alleen kunnen er
andere PVC-kunststoftypes / grades ingezet worden ook de hoeveelheden en types
toevoegstoffen (stabilisatoren, vulstoffen, weekmakers (in zacht PVC), brandvertragers, …enz.
in de formulatie kunnen sterk verschillend zijn.

De grote diversiteit binnen formulaties brengt met zich mee dat niet alle ingezamelde “end of
life” producten bestaande uit hetzelfde polymeertype inzetbaar zijn voor het aanmaken van
dezelfde recyclaten. Er bestaan geen universeel toepasbare recyclaten. De economische en
technologische meerwaarde van veel aanwezige toevoegstoffen in recyclaten wordt niet
erkend. De waarde van recyclaat wordt jammer genoeg alleen door de polymeerinhoud
bepaald.

2.2

Kunststofafval en kunststofrecyclage
Zowel tijdens het produceren, assembleren en installeren van materialen / producten als op
het einde van het leven van producten of constructies (EOL) ontstaat heel wat kunststofafval
dat (selectief) ingezameld kan worden of terecht komt in de restvuilfractie (die meestal
verbrand of gestort wordt). Een deel verdwijnt op niet gecontroleerde wijze als zwerfvuil,
plastic soup, … in de natuur (op land, in zee).
Polymeerafval is door zijn enorme hoeveelheid en zijn volumineus karakter en lange
afbreektijd tijdens de voorbije decennia een groot maatschappelijk probleem geworden.
Kunststof producten worden massaal en overal gebruikt. Het verbruik van kunststofverpakkingsmaterialen blijft sneller groeien dan dit van andere materialen (glas, metaal, …).
Daarenboven kennen veel kunststof producten slechts een kort leven (meeste
verpakkingsmaterialen worden binnen de 3 maanden geconsumeerd).
Jammer genoeg worden polymere producten slechts beperkt gerecycleerd hetzij als materiaal,
hetzij als energiebron.
In heel Europa werd in 2012 ruim 25 miljoen ton “post-consumer”-kunststofafval ingezameld,
wat ruwweg 50% is van de jaarlijkse geproduceerde kunststof-hoeveelheden.
PET-drankverpakkingen, LDPE-verpakkingsfilmen, HDPE-flacons en PVC-bouwproducten zijn de

belangrijkste “post-consumer”-afvalstromen die momenteel in de meeste Europese landen
selectief ingezameld worden en deels omgezet worden in recyclaten. Voor deze recyclaten
bestaan er goed functionerende waarde- of toeleveringsketens. Andere kunststof producten,
die anders of complexer samengesteld of ook vervuild zijn, komen meestal in het grofvuil of in
de restvuilfractie terecht die doorgaans verbrand wordt (al dan niet met energie-recuperatie).
Voor dergelijke materialen zijn er momenteel ook weinig of geen operationele recyclage- en
valorisatieketens.
Van het Europees “selectief ingezameld” kunststof afval werd +/- 26% als materiaal
gerecycleerd (mechanische recyclage), 36% ingezet voor energiewinning (thermische
recyclage) en 38% gestort, al zijn er vrij grote verschillen tussen de verschillende landen.
Het aandeel feedstock of chemische recyclage van kunststof afval is momenteel nagenoeg te
verwaarlozen. Het mogelijks opstarten van zeer grote vergassingsinstallaties voor kunststof
afval voor de productie van chemische basisstoffen kan het mechanisch recycleren van
polymere producten zeer sterk beperken en economisch onrendabel maken.
Onderstaande grafiek geeft de Europese situatie weer in 2012 waarbij materiaal recyclage
(groen) en energiewinst (oranje) aangegeven worden.

Het zijn nagenoeg allemaal thermoplastische producten bestaande uit één polymeer die
effectief omgezet worden in recyclaten.
Slechts 15 % van EOL-rubberproducten (vooral autobanden) wordt als materiaal gerecycleerd.
60% wordt omgezet in energie en de rest wordt gestort.
Minder dan 10% van thermosets en vezelversterkte composieten worden gerecycleerd tot

materiaal dat ingezet kan worden als grond- of vulstoffen voor thermoplasten, bitumen,
coatings of dichtingen.
Glasvezel versterkt kunststofafval kan in de cementindustrie verwerkt worden, maar wordt
door zijn lage waarde ook nog altijd gestort. Koolstofvezel versterkte composieten is daarop
een uitzondering. Herwonnen koolstofvezels uit de vliegtuigindustrie zijn interessante
versterkingsvezels voor technische thermoplasten (o.a. PA).

2.3

Recyclage van polymere producten in België
In België wordt +/- 29% “post-consumer”-polymeer afval ingezamelde gesorteerd en/of
gerecycleerd tot grondstoffen. In vergelijking met veel Europese landen, is dit hoog.
De recovery & recycling-activiteiten van de 45, in België gevestigde, milieu- en
recyclagebedrijven kunnen als volgt opgedeeld worden (volgens JRC-IPTS rapport EoW-criteria
p. 71 op basis van Plarebel-gegevens)
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Slechts 19 milieubedrijven hebben meer dan 2 recyclageprocessen (productie van
eindproducten wordt niet als een recyclage-proces beschouwd), 31 recyclagebedrijven kunnen
kunststofafval verkleinen waarvan 5 bedrijven die dit doen op door hen uitgesorteerd
materiaal, 15 bedrijven hersmelten of compounderen kunststofafval, 13 milieubedrijven
produceren RC-producten.
Belangrijke opmerking: de 45 Belgische bedrijven zijn ondernemingen die zich via Plarebel,
NGO gericht op recyclage van kunststoffen, en FOST PLUS expertisecentrum
(http://www.epro-plasticsrecycling.org/companies/17) “outen” als milieu- of recyclagebedrijf.
Het omzetten van de in België ingezamelde en door uitsorteren herwonnen “post-consumer”kunststoffen in recyclaten gebeurt jammer genoeg hoofdzakelijk in de ons omringende landen
(D, NL en F) of in de landen waar deze herwonnen kunststoffen voor recyclage naartoe
geëxporteerd worden (zowel binnen als buiten Europa).
Ruwweg kunnen wij zeggen dat België voorloper is in het selectief ophalen en sorteren van
afvalstoffen maar dat het recycleren (omzetten van producten in inzetbaar materiaal) van de
uitgesorteerde materialen hoofdzakelijk in het buitenland gebeurt.
In tegenstelling met het beperkt aantal milieu- & recyclagebedrijven dat kunststoffen
recycleert voor de lokale industrie of voor export zijn er heel veel productiebedrijven
(kunststofverwerkers en textielbedrijven) die hun interne afvalstromen (“post-production” of
“pre-consumer”-afval) zelf recycleren en opnieuw inzetten in RC-producten.

Over de “pre-consumer” (ook “post-production” genoemd) afvalhoeveelheden bestaan er
weinig of geen betrouwbare gegevens. Dergelijk afval/uitval-materiaal, waarvan de
samenstelling zeer goed gekend en altijd REACH-conform is, moet immers niet als dusdanig
geregistreerd (of doorgegeven aan externe organisaties) worden. De productiebedrijven die
zelf recycleren, aanzien dergelijk materiaal meestal ook niet als afval.
Gerichte bevraging door Centexbel/VKC van verschillende Belgische productiebedrijven geeft
aan dat “post-production”-afval/uitval zeer zelden meer dan 5% van de totale productie
bedraagt en dat meer dan 90% van dergelijk materiaal opnieuw (na intern of extern
recycleren) als grondstof ingezet wordt, hetzij door hen zelf hetzij door derden.
De materiaalkost, de grootste kostenpost bij productiebedrijven, is de belangrijkste trigger om
materiaalverliezen te vermijden en om hun uitval/afval opnieuw (liefst zo snel mogelijk) in te
zetten in productieprocessen. De % uitval- of interne afvalcijfers zijn klein maar betekenen
voor België toch een hoeveelheid die geraamd kan worden op minimaal 120.000 ton polymeer
materiaal. Daarvan kan 90% ingezet worden in nieuwe producten.
Het gebruik van “kunststofrecyclaten” is in bepaalde (sub)sectoren zoals textiel zeer goed
ingeburgerd.
Nagenoeg alle Belgische textielbedrijven hebben de klassieke virgin polyestergarens of
vezels vervangen door gerecycleerde PET-vezels.
Alle nieuwe PVC-voerbedekkingsmaterialen (PVC-tegels) die vooral door een grote
Belgische bedrijven (Unilin, Beaulieu) geproduceerd worden, zijn op basis van gerecycleerd
PVC-materiaal.
Alle belangrijke Belgische tapijtbedrijven (Balta, BIG, Desso, Lano, …), die meer dan 50%
van de Europese productie uitmaken, hebben allemaal synthetische tapijtkwaliteiten
ontwikkeld op basis van gerecycleerde PA-garens alsook tapijten waarbij alle componenten
met hetzelfde polymeer opgebouwd zijn wat de recycleerbaarheid faciliteert.

2.4

Bevraging van bedrijven en federaties betreffende het inzetten van “postconsumer”-recyclaten
De relatieve kleine Europese recyclage score (< 26%) van ingezameld polymeer afval en het
inzetten van recyclaten werd in het kader van ons onderzoek besproken met sectorale
federaties en een aantal recyclage en productiebedrijven.
De door hen aangehaalde redenen voor het beperkt recycleren tot materiaal en het inzetten
van “post-consumer”-recyclaten in productie willen wij hieronder op een rij zetten:
de grote verscheidenheid van “geformuleerde” polymere producten. Zelfs als de
afvalstromen bestaan uit identieke polymeren, dan nog zijn deze niet altijd samen te
verwerken. Clustering van bepaalde afvalstromen gebeurt alleen voor een beperkt aantal
afvalstromen. Kunststofrecyclage gebeurt doorgaans batch-gewijs en meestal betreft het
batches die te klein om ingezet te worden in massaproductie.
het gekleurd zijn van veel kunststof afvalstromen. Dit heeft als gevolg dat die alleen
ingezet kunnen worden in producten waar de kleur niet belangrijk is of in niet visueel
zichtbare tussenlagen. Momenteel zijn er ook geen economisch verantwoorde
ontkleuringstechnieken beschikbaar die dit probleem kunnen oplossen.
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de operationele selectieve inzamelsystemen zijn momenteel beperkt tot een aantal
producten zoals PMD, industriële verpakkingen, … (PET, HDPE, PVC, EPS) die zowel visueel
en via automatische detectiesystemen gesorteerd kunnen worden.
de verontreinigingen aanwezig in “post-consumer”-afvalstromen (vuil, niet compatibele
polymeren, biodegradeerbare polymeren, metalen, glas, … ) bemoeilijken het verwerken in
nieuwe producten.
de hoge transportkosten (gelinkt met de lage densiteit van de ingezameld kunststoffen),
Volumineuze producten kunnen niet of zeer weinig gecomprimeerd worden. Door het hard
samenpersen van afvalstromen wordt het sorteerproces verstoord.
het (te) goedkoop zijn van veel kwalitatieve virgin polymeren waardoor het prijsverschil
tussen virgin polymeren en recyclaten relatief klein is. Wanneer de prijzen van virgin
polymeren zeer laag worden (bv. door goedkope aardolie of scalie-gas) is de productie van
kwalitatieve recyclaten economisch moeilijk te verantwoorden.
de beperkte beschikbaarheid van grote hoeveelheden van kwalitatieve recyclaten met de
gewenste samenstelling. De zeer grote diversiteit qua samenstelling van EOL-producten en
de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen verklaart het beperkt aanbod van
“kwalitatieve recyclaten” in grote hoeveelheden. Slechts voor een beperkt aantal recyclaten
(o.a. R-PET) kan zowel kwaliteit en kwantiteit gegarandeerd worden.
de lage kosten voor het verbranden of storten van afval i.v.m. met hogere kosten voor
materiaalrecyclage. In bepaalde gevallen kan een trade-off optreden tussen de mate van
recycleerbaarheid van een product en andere doelstellingen, zoals energie-efficiëntie. De
zeer grote verbrandingscapaciteit die de laatste jaren opgezet werd door intercommunales
en milieubedrijven bemoeilijkt materiaalrecyclage.
het ontbreken van een internationaal “level playing field” voor recyclage. De afvalmarkt is
een internationale markt. Afvalstoffen worden vaak getransporteerd naar landen waar ze
op de goedkoopst mogelijke manier verwerkt kunnen worden. Vanuit milieuoogpunt hoeft
dit geen probleem te zijn in de mate dat het recyclageproces in die landen ook voldoet aan
de minimumvoorwaarden op het vlak van leefmilieu, gezondheid, veiligheid van burgers en
werknemers… Dit is, zeker in opkomende landen, niet altijd het geval.
onzekerheden betreffende de mogelijke aanwezigheid van SVHC-componenten in bepaalde
afvalstromen (REACH-conformiteit – zie verder).
het weinig of niet toepassen van eco-design technieken (Design From / For Recycling) door
productiebedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe polymere producten waardoor veel
producten niet gemakkelijk gedemonteerd of gerecycleerd kunnen worden.
het ontbreken van betrouwbare gegevens betreffende het verwerken van recyclaten op
industriële productielijnen. De producenten van recyclaten geven momenteel ook niet
dezelfde technische ondersteuning aan productiebedrijven als de producenten van virgin
polymeren voor het oplossen van productieproblemen, productklachten, …
de beperkte samenwerking en netwerking tussen recyclagebedrijven en lokale kunststofverwerkers,
composietproducenten
en
textielproductiebedrijven.
Heel
wat
recyclagebedrijven richten zich op export en te weinig op lokale productiebedrijven.
het niet gewenste consumentengedrag t.o.v. afval: kunststofafval wordt door heel wat
consumenten als “waardeloos” materiaal aanzien waardoor er ook heel wat
verpakkingsmateriaal door bepaalde consumenten / toeristen achtergelaten of
weggeworpen wordt. De ontbrekende discipline bij mensen is ook de belangrijkste oorzaak
van maritiem kunststofafval.
de te beperkte kennis over polymeren, additieven, formulaties, recyclaten, polymere
producten, toepassingen van polymere producten, … bij zowel recyclage- als
productiebedrijven.

-

-

het (nog) ontbreken van initiatieven rond specifieke kunststof eindproducten in het kader
van de “uitgebreide producentenverantwoordelijkheid” (UPV) die door alle betrokkenen
gesteund worden. Door de meestal negatieve marktwaarde van polymere EOL-producten
zijn de kosten voor het selectief inzamelen of het invoeren van de verplichte
terugnameplicht van deze producten vrij hoog wat het opzetten van concrete initiatieven
bemoeilijkt.
het nog ontbreken van duidelijke EoW-criteria en minimale kwaliteitseisen voor recyclaten
(zie verder).
het (nog) niet formuleren van duidelijk doelstellingen m.b.t. recyclage zowel op het niveau
van bedrijven, sectoren of regio’s.

Het belang van duidelijke recyclagedoelstellingen wordt aan de hand van onderstaande grafiek
geïllustreerd door het succesvol recycleren van PVC-producten.
In de jaren 80 werd PVC en het verbranden van PVC zwaar in vraag gesteld. Corrosie van
afvalverbrandingsinstallaties en de uitstoot van dioxines bij verbranding van PVC waren de
aanleiding voor een aantal belangrijke PVC-producenten (oa. Solvay) en diverse Europese
kunststofverwerkers om Vinyl 2010 op te starten en duidelijk recyclagedoelstellingen
voorop te stellen.
In het kader van Vinyl+ (opvolger van vinyl 2010) wil men tegen 2020 800.000 ton PVCproducten inzamelen en recycleren. Om deze doelstellingen te bereiken werden er ook
deelsystemen opgezet zoals EPFLOOR voor het inzamelen van zachte PVCvloerbedekkingen.
Dergelijke systemen zijn vrijwillig opgezette systemen die een voldoend aantal producenten
heeft weten te motiveren om daaraan deel te nemen. Indien dit systeem niet effectief en
efficiënt geweest zou zijn, zou het belang van PVC-producten en PVC-recyclaten binnen
Europa veel kleiner zijn.
Door deze doelstellingen is er thans voldoende PVC-materiaal op de markt aanwezig
waarop de ontwikkeling van nieuwe RC-producten kan steunen.

2.5

Belang van circulaire economie
Het omzetten van de zeer volumineuze afvalstromen van kunststoffen en van andere polymere
producten (synthetisch textiel, composieten, rubbers, …) tot recyclaten voor de (lokale)
productiebedrijven alsook het voorkomen van specifieke problemen zoals “marine litter” en
“microplastics” worden belangrijke uitdagingen binnen onze samenleving.
De afvalproblematiek van kunststoffen en de noodzaak om daaraan te werken wordt heel
scherp toegelicht in het document “The new plastic economy – Rethinking the future of
plastics”.
Dit
document
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf),
gepubliceerd door de Ellen MacArthur Foundation en voorgesteld op het jaarlijks Wereld
economisch forum 2016, is voor de betrokken beroepsfederaties en onderzoeksinstellingen een
werkdocument om concrete acties verder uit te werken.
Als wij er in slagen om meer kunststoffen te herwinnen en om deze op een efficiënte wijze in
te zetten als grondstoffen kunnen wij onze grote afhankelijkheid t.o.v. aardolie en andere
natuurlijke bronnen beperken alsook de uitstoot van CO2 en fijn stof (door verbranden)
reduceren.
Dit alles kan de Europese industrie niet alleen verduurzamen maar ook opnieuw dynamiseren.
Door het recycleren van diverse afvalstromen zullen de milieubedrijven op termijn ook
belangrijke en betrouwbare grondstofleveranciers worden voor productiebedrijven zoals de
huidige producenten van virgin kunststoffen.
Het invoeren en toepassen van een circulair economisch model moeten ons daarbij helpen.

In de circulaire economie, voorgesteld in bovenstaand schema (ref. E. Mac Arthur
Foundation), onderscheidt men vier soorten van economische activiteiten die ook “kringlopen“
worden genoemd: (a) de kringloop voor onderhoud en herstellen, (b) de kringloop voor
hergebruik, (c) de kringloop voor het opknappen en herproduceren van artikelen en (d) de
recyclagekringloop. Vooral voor de “recyclagekringloop” wordt een grote economische impact
voorspeld.
Het is belangrijk dat kringlopen zo veel mogelijk lokaal blijven zodat onnodig transport - en
bijhorende CO2-uitstoot – vermeden wordt. Op die manier wordt ook de lokale
werkgelegenheid bevorderd. Dit neemt niet weg dat voor bepaalde kringlopen schaalvoordelen
belangrijk zijn, waardoor de toegang tot en dus de import van grondstoffen cruciaal is. De
huidige recyclage-technieken steunen vooral op massa-gebonden (tonnen) activiteiten.
Door het implementeren van de circulaire economie, wat verschillende jaren zal vergen,
verwacht men naast het oplossen van de met afval gerelateerde maatschappelijke problemen
vooral creatie van toegevoegde waarde voor lokale bedrijven alsook rendabele
recyclagebedrijven die zorgen voor nieuwe kwaliteitsvolle jobs.
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft in februari 2016 het advies CRB 20160496 (http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc16-496.pdf) geformuleerd betreffende de circulaire
economie met focus op recyclage waarin zij:
wijzen op de noodzaak van een coherent overheidsbeleid op lange termijn (visie 10 à 20j),
aandacht vragen voor de volledige recyclagewaardeketen
het belang van vorming en sociaal overleg aangeven.
In deze recente adviesnota wordt verwezen naar de gezamenlijke publicatie van de FOD
Economie en de FOD Volksgezondheid ‘België als voortrekker van de circulaire economie’ en
naar het rapport (doc. 14-998) ‘Algemene principes voor een beleid ter stimulering van
recyclage’ van het Platform ‘Resource efficiency’.

-

-

De gezamenlijke FOD-publicatie formuleert niet alleen de visie rond circulaire economie
maar ook een aantal doelstellingen. Een aantal voorstellen moeten helpen bij het becijferen
van de doelstellingen en het meten van de vooruitgang, bijdragen tot het invoeren van
nieuwe innovatieve en performante bedrijfsmodellen, informatie verstrekken aan de
betrokken actoren alsook invloed uitoefenen op het Europees debat ter zake.
De algemene stimuleringsprincipes voor recyclage die voorgesteld worden door het
platform ‘Resource efficiency’ situeren zich rond 4 thema’s namelijk:
o ontwerp van producten: eco-design, “design for & from recycling”, LCA-studies,
EoW-criteria voor recyclaten, normen en specificaties voor gerecycleerde
materialen, samenwerking / netwerking tussen recyclage- en productiebedrijven, …
o beschikbaarheid van (sub)producten/afvalstoffen die omgezet kunnen worden in
recyclaten. In veel gevallen is de schaalgrootte van de milieubedrijven die alleen
lokaal inzamelen en sorteren onvoldoende groot waardoor import van geschikte
afvalstromen gefaciliteerd moet worden, …
o recyclageprocessen: creëren van stabiel rechtskader, stimuleren van innovaties,
evalueren van regelgevende belemmeringen, inschakelen van sociale economie, …
o het op de markt brengen van gerecycleerde materialen of producten met recyclaatinhoud: evalueren en mogelijks wegwerken van barrières rond regelgeving rond
recyclaten en producten met recyclaat-inhoud, groene publieke aanbestedingen, ….

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie zal niet zo gemakkelijk zijn en zal
grote inspanningen vergen van alle betrokken actoren (productiebedrijven, consumenten,
overheden, leveranciers, dienstverleners,….) en dit liefst in het kader van een stabiel,
samenhangend en gecoördineerd
beleid dat rekening houdt met de talrijke
beleidsbevoegdheden die verdeeld zijn over het Belgische (regionaal en federaal), Europese en
internationale niveau en met de vele al bestaande initiatieven van de betrokken overheden.
Een vrij nieuw gegeven is de toenemende interesse voor recyclaten bij de producenten van
virgin polymeren (o.a. Total, Borealis, Dow, …). Zij kopen gespecialiseerde recyclagebedrijven
op of kopen specifiek “post-consumer”-recyclaat in bij gecertificeerde recyclagebedrijven. Dit
geproduceerd of opgekocht recyclaat verwerken zij samen met speciaal door hen ontwikkelde
virgin kunststoffen (reboosting kunststoffen) tot compounds die dezelfde of soms een betere
kwaliteit hebben dan hun klassieke virgin kunststoffen die door kunststofverwerkers ingezet
worden. Bepaalde compounds, ontwikkeld in het kader van de circulaire economie, kunnen tot
70% recycled post-consumer polymeer bevatten. De specifieke “recycled content” van hun
compounds laten zij door een onafhankelijke organisatie certificeren.
Deze nieuwe benadering kan zowel productkwaliteit als leverbetrouwbaarheid garanderen aan
kunststofverwerkers wat de meeste recyclagebedrijven zelf niet kunnen. Dankzij de
diepgaande product- en marktkennis van de producenten van virgin kunststoffen kunnen zij
“RC-compounds” aanbieden die zonder problemen ingezet kunnen worden door de
kuststofverwerkers. Momenteel kunnen zij dit nog niet voor alle kunststoffen en kunststof“grades” maar dit is wel de piste die zij willen bewandelen.
Het zo veel mogelijk sluiten van diverse materiaalkringlopen zal binnen ons huidig economisch
bestel een hogere prioriteit moeten krijgen. Dit sluiten moet niet alleen gebeuren voor de vrij
gemakkelijk afvalstromen maar ook voor de vervuilde en complex samengestelde producten
die andere recyclageprocessen vereisen. Verschillende knelpunten, waaronder de REACHconformiteit van recyclaten (zie verder), moeten ook pragmatische oplossingen krijgen.

Het zou naïef zijn te denken dat recyclagepistes effectief en efficiënt genoeg zijn om op zichzelf
de grote maatschappelijke uitdagingen zoals afvalstoffen, klimaatopwarming, gezondheid, …
aan te pakken. Men moet zich afvragen of het sterk beklemtonen van recyclage niet het
voorkomen van afval of het direct hergebruiken van afgedankte producten of voorwerpen kan
bemoeilijken. Bij het opzetten van een circulaire economie moet er blijvend aandacht gaan
naar preventie en het aanmoedigen van milieuvriendelijk consumptiegedrag.

3 Kunststofrecyclage en recyclaten
3.1

Herwinnen van recycleerbare materialen en het omzetten van deze materialen in
recyclaten
“Recyclaat” is een “afval” en “grondstof” gerelateerd begrip dat gekaderd moet worden binnen
de algemene context van een duurzame samenleving waar afval aanzien wordt als een
belangrijk probleem, zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk, en daardoor ook
vermeden of geminimaliseerd moet worden.
Afval omvat “stoffen, materialen en producten waarvan de eigenaar zich wil ontdoen”. De
eigenaar kan zowel een consument zijn als een bedrijf, een organisatie (vb. Fost Plus) of een
overheid. Ook een afvalinzamelaar kan eigenaar van afval zijn of worden.
Afvalstromen die schadelijk zijn voor mens, dier of milieu moeten aanzien worden als
gevaarlijk afval. Dergelijk afval wordt in principe niet gerecycleerd tot grondstoffen. Ook de
lege kunststof-verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen zoals biocides, medicijnen,
sproeistoffen, … verpakt werden, worden meestal aanzien als gevaarlijk afval, dergelijk
verpakkingsmateriaal kan immers restanten van schadelijke stoffen bevatten die niet zo
gemakkelijk te verwijderen zijn. Ook medisch afval dat heel veel kunststof kan bevatten
(spuiten, bloedzakjes, katheders, …) worden aanzien als gevaarlijk afval.
Dergelijk gevaarlijk afval wordt momenteel in erkende inrichtingen verbrand. Men kan zich
echter de vraag stellen of bepaalde van deze afvalstromen, uiteraard met geschikte
detoxificatie-technieken en het toepassen van strikte procedures, toch niet geschikt kunnen
zijn voor het aanmaken van kunststofrecyclaten.
Door de REACH en CLP-wetgeving (zie verder) moet ook een toenemend aantal kunststoffen,
door de aanwezigheid van bepaalde schadelijke toevoegstoffen, als gevaarlijk afval bestempeld
worden. Het nationaal Nederlands instituut voor publieke gezondheid en milieu
(www.rivm.nl/en) wil deze problematiek bespreekbaar maken en heeft daarvoor onlangs het
rapport RIVM Letter Report 2016-0025 “Plastics that contain hazardous substances: recycle or
incinerate?” uitgebracht. Een aantal conclusies of voorstellen uit dit rapport zullen verder
besproken worden.
De Europese Waste Framework Directive 2008/98/EU omschrijft “recyclage” als elke nuttige
toepassing waardoor afvalstoffen getransformeerd worden tot recyclaten (de grondstof voor
het aanmaken van polymere producten), chemische stoffen, brandstof of energie.
Binnen deze kaderrichtlijn kan de aandacht voor de aangepaste “afvalhiërarchie” (preventie
> hergebruik > recyclage en inzetten van materialen in gesloten materiaalkringlopen >
energie terugwinning > storten) en de uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid
(UPV) de basis vormen voor het uitwerken van sterke beleidsinstrumenten.
Binnen de afvalhiërarchie primeert het omzetten tot materialen (recyclaten en chemische
stoffen) boven het verbranden (met energieterugwinning) van afval. In de praktijk wordt er
echter meer kunststof afval verbrand dan omgezet in grondstof. kunststof afval is immers
een goedkope energierijke brandstof voor energieopwekking. Door uit het grofvuil en
restvuil dat thans ingezameld wordt meer en meer kunststof producten te halen voor
materiaal recyclage kan de energie-inhoud van het afval dat verbrand wordt dalen.

-

Het groenboek van de Europese commissie over de Europese strategie voor kunststofafval
in
het
milieu
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0123) wijst op het belang van het respecteren
van de afvalhiërarchie.

-

De uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid (UPV) voor producten kan het opzetten
van terugnamesystemen voor EOL-producten bewerkstelligen, waardoor de hoeveelheden
om te zetten afval in materialen kunnen toenemen.
o Producenten van goederen worden (financieel) verantwoordelijk voor de inzameling
en recyclage van post-consumer afval. In de meeste gevallen zal dit leiden tot de
oprichting van een collectieve “producer responsibility organisation” waar de
producenten zich verenigen om de administratieve lasten te beperken. De daaraan
gekoppelde kosten worden meestal doorgerekend in de prijzen van nieuwe
goederen. Daardoor wordt de afvalverwerking doorgeschoven naar de consument
(de vervuiler betaalt) maar door de internationale concurrentie is deze
prijsverhoging niet altijd mogelijk wat uiteraard een effect heeft op de
bedrijfsresultaten voor lokale producenten die te maken hebben met UPV-kosten.
o UPV is een instrument dat thans voor een beperkt aantal producten van toepassing
is (oa. batterijen, voertuigen, AEEA, verpakkingsmateriaal, zonnepanelen, …).
o Voor complex samengestelde producten zoals voertuigen en elektro slaagt men erin
om de vooropgestelde recyclage doelstellingen te halen maar zeker niet voor de
daarin aanwezige kunststoffen. De zeer lage restwaarde en het volumineus
karakter van kunststoffen alsook de mogelijke aanwezigheid van SVHC in
kunststoffen verklaart waarom “materiaal”-recuperatie en recyclage vooral steunt
op de aanwezigheid van ferro- en non-ferro materiaal in deze. De kans om SVHC’s
te vinden in recyclaten afkomstig uit voertuigen of elektrogoederen is veel groter
dan voor andere kunststoffen. Veel kunststoffen in deze specifieke
toepassingsdomeinen bevatten broomhoudende brandvertragers.
o Het voorop stellen van “gewicht” gerelateerde doelstellingen voor volumineuze
producten met relatief lage economisch waarde (zoals de meeste polymere

o

o

o

producten) zal altijd moeilijk liggen. Recyclage en het inzetten van recyclaten blijft
immers een economisch verhaal.
UPV toepassen op regionaal niveau kan potentieel marktverstorend werken. De
Europese markt is immers een open markt waarin zowel productie- en
recyclagebedrijven zich gemakkelijk kunnen verplaatsen naar regio’s waar UPV niet
van toepassing is. Het gevaar bestaat dat lokale UPV-gereguleerde producten
marktaandeel verliezen tegenover goedkopere equivalenten uit landen waar geen
UPV geldt.
UPV toepassen op een welbepaald product en niet op alle analoge producten, kan
eveneens een marktverstorend effect hebben. Door bijvoorbeeld UPV enkel toe te
passen op tapijt, zal men andere vloerbedekkingen (vinyl, laminaat…) bevorderen
en grensoverschrijdende aankopen stimuleren.
UPV is een instrument dat voor de meeste producten in overleg met de direct
betrokkenen en liefst op Europees niveau nog uitgewerkt moet worden.

UPV zou voor bepaalde producten gekoppeld kunnen worden aan andere
beleidsinstrumenten zoals “recycled content” (zie verder), recyclage-certificaten,
innovatie-ondersteuning, … maar de mogelijke effecten van dergelijke koppelingen zijn
onbekend en vereisen bijkomend onderzoek en overleg met betrokken partijen.
De term “secundaire grondstoffen” die in de vorige richtlijn “afval” van 2006 gebruikt werd,
wordt in de nieuwe kaderrichtlijn verlaten. In de plaats hanteert men een omslagpunt waarbij
afvalstoffen het predicaat “einde afval” (End Of Waste) krijgen en daardoor ook geen afval
meer zijn.
EOL-producten (verpakkingen, afgedankte huishoudtoestellen, voertuigen, …) of delen ervan
die via selectief ophalen en/of producten / materialen uit bepaalde afvalstromen afgezonderd
(uitsorteren, scheiden, afsplitsen, verwijderen) kunnen worden voor verdere recyclage, worden
aanzien als “herwonnen materialen” (material recovery).
De belangrijkste herwinningprocessen kunnen schematisch als volgt voorgesteld worden:
Input
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EOL/EOW

Materiaalherwinning

Energie herwinning
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mechanisch

recycleren,
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grondstoffen” of “recyclaten” omgezet worden, is veruit de meest toegepaste
recyclagetechnologie voor polymere producten.
In tegenstelling met chemische recyclage wordt de polymeerstructuur door het mechanisch
recycleren zo goed als niet afgebroken.
Door het mechanisch recycleren kan de energie-inhoud van polymeren (energie nodig om
polymeer uit aardolie of aardgas te produceren) nagenoeg volledig gerecupereerd worden.
Door het mechanisch recycleren van EOL of EOW-producten blijft de volledige
productsamenstelling van deze producten (meestal bestaand uit “geformuleerd polymeer”)
intact. De toevoegstoffen, aanwezig in de polymeermatrix van de producten, worden in
principe niet vrijgesteld en zullen ook aanwezig blijven in de recyclaten.
Door middel van specifieke extractietechnieken en chemische zuiveringstechnieken kunnen
bepaalde toevoegstoffen (vb. pigmenten, weekmakers, …) verwijderd worden.
Omdat de meeste kunststof producten toevoegstoffen (zoals vulstoffen, functionele en andere
additieven) bevatten, hebben recyclaten van een bepaalde kunststof nooit dezelfde
samenstelling als de homologe virgin polymeren die zij geheel of gedeeltelijk zullen vervangen.
Toevoegstoffen die veel gebruikt worden (of werden) in kunststoffen om bepaalde
eigenschappen te bekomen (stabiliteit, zachtheid, brandweerstand, hydrofobie, …) zijn
chemische substanties die onder de REACH-wetgeving SVHC’s geworden zijn. Het recycleren
van oudere producten met SVHC’s betekent ook dat men recyclaten bekomt met SVHC’s.
Onder invloed van de REACH-wetgeving zijn al heel wat SVHC’s in nieuwe kunststoffen
vervangen maar de substitutie van bepaalde efficiënte toevoegstoffen is niet zo evident.
Door het compounderen stuurt men de samenstelling van recyclaten bij. Tijdens het
compoundeerproces worden (virgin) kunststof of specifieke additieven toegevoegd waardoor
de samenstelling en de eigenschappen wijzigen. Compounderen gebeurt echter zelden door de
recyclagebedrijven zelf, dit bijkomende proces doet immers de recyclaat-prijs toenemen wat
het mogelijks interessant prijsverschil tussen recyclaten en kwalitatieve virgin kunststof verder
doet afnemen. Dit wordt volledig anders wanneer een recyclagebedrijf zeer nauw samenwerkt
met een producent van virgin kunststof of een chemiebedrijf die de nodige kennis en
substanties kan aanleveren om de kwaliteit van de recyclaten te verhogen.
Zoals al aangehaald zal de “compoundeer”-piste door de grote producenten van virgin
kunststof meer en meer toegepast worden. Op deze manier kunnen zij ook in een circulair
economisch model de belangrijkste grondstofleveranciers blijven voor kunststofverwerkers.
Niet alleen de “recycled content” van hun verschillende “compounds” zal gekend zijn. Zowel de
verwerkbaarheid als de finale producteigenschappen van hun “virgin kunststof met recyclaatinhoud” zal gegarandeerd worden. De technische ondersteuning van hun klanten qua klachten,
innovatie, procesoptimalisatie, … zal behouden blijven.
Onderstaand schema heeft een algemeen mechanisch recyclageproces (volgens definitie van
ISO 15270) weer voor thermoplastische polymeren die in functie van de vorm via smelt- of
andere processen opnieuw ingezet kunnen worden.

Dit schema geeft niet alle mogelijke recyclageprocessen weer, maar geeft toch een goed
overzicht van de verschillende processen die ingezet kunnen worden.
Welke recyclageprocessen precies doorlopen worden, wordt bepaald door diverse parameters
zoals:
De beschikbaarheid en de kwaliteit van het (selectief) ingezameld materiaal,
de bevuilingsgraad van het te recycleren materiaal,
het voorkomen of de vorm waarin het polymeer afval aangeboden wordt (folie, plaat, vezel,
voorwerp, …),
het gewenste toepassingsdomein van het recyclaat,
het productieproces (verwerking) waarin het recyclaat toegepast zal worden, ….
Het mechanisch recyclageproces kan niet alleen op thermoplasten toegepast worden maar ook
op thermosets en vezelversterkte composieten. Dit gebeurt zelden omdat dit harde en soms
abrasieve materialen zijn die de machines voor het verkleinen van het materiaal sneller doen
verslijten.
Doordat thermosets niet smeltbaar zijn, kunnen de verkleinde thermosets meestal alleen maar
als (functionele) vulstof gebruikt worden in thermoplastische kunststoffen, bitumen, beton, …
De bewerkingen om kunststof afvalstromen te herwinnen en te recycleren tot
kunststofrecyclaten kunnen bestaan uit één of meer van volgende processen:
manueel of machinaal uitsorteren op basis van visuele erkenning van bepaalde producten
strippen van elektrische kabels – verwijderen van polymere mantel rond elektrische kabels
automatische detectie van de chemische polymeersamenstelling en/of kleur van bepaalde
producten en het pneumatisch, mechanisch of elektrostatisch verwijderen van niet

-

-

gewenste producten. De huidig toegepaste online detectiesystemen kunnen het polymeer
zien maar bepalen zeker niet de chemische samenstelling van het recyclaat.
het verkleinen (malen, shredderen, verknippen, uitrafelen, …) van herwonnen materialen,
het scheiden van verschillende materialen (verschillende polymeren, aanwezige
verontreinigingen of metalen, …) op basis van één of meer specifieke eigenschappen zoals
densiteit, magnetische eigenschappen, elektrostatische oplading, geleiding, …,
het op maat uitzeven van verkleind materiaal tot deeltjes van een bepaalde dimensie,
homogeniseren of agglomereren van herwonnen materialen,
wassen van (verkleinde) materialen,
extraheren van onzuiverheden d.m.v. oplosmiddelen, superkritische vloeistoffen, …,
chemisch afbreken van aanwezige onzuiverheden: vb. ozoniseren van kunststofafval kan
bijvoorbeeld een aantal geurstoffen afbreken.
drogen of thermisch behandelen van verkleind materiaal voor het verwijderen van vocht of
vluchtige substanties die mogelijks aanwezig kunnen zijn in het gerecycleerd materiaal.
opsmelten en (re)granuleren van recyclaten.
het compounderen: tijdens het opsmelten van de herwonnen kunststof worden andere
polymeren en/of additieven toegevoegd waardoor “geformuleerde granulaten” ontstaan.

Complexe of geassembleerde voorwerpen (apparaten, voertuigen, installaties, …) kunnen
meerdere polymeren bevatten. Verschillende polymeren die chemisch niet aan elkaar
gebonden zijn, kunnen tijdens het recycleren van elkaar gescheiden worden. Het uit elkaar
halen van verschillende polymeren kan gebeuren door het exploiteren van verschillen in
eigenschappen zoals soortelijk gewicht, elektrostatische oplading, … Toevoegstoffen in
kunststoffen kunnen de polymeer-eigenschappen echter wijzigen waarop bepaalde
scheidingstechnieken steunen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van bestaande scheidingstechnieken en hun
toepassing in de industrie, op postindustrieel en post-consumer kunststof afval respectievelijk.
Onder ‘toepasbaar’ wordt verstaan in welke mate dit proces industrieel wordt ingezet voor het
sorteren van kunststof afval (geschaald van 1 = weinig toegepast tot 5 = zeer frequent
toegepast). Onder ‘efficiëntie’ wordt verstaan (eveneens op een schaal van 1 = laag tot 5=
hoog) de mate waarin deze techniek in staat is om een specifieke materiaalstroom uit een mix
te sorteren, met zo min mogelijke valse negatieven of positieven. Deze tabel is samengesteld
op basis van de deskundige opinie van de uitvoerders, na contact met bedrijven in de
sorteerindustrie.
Overzicht van verschillende scheidingstechnieken en hun industriële toepasbaarheid
Scheidingstechniek

Toepasbaarheid
post-industrieel

Toepasbaarheid
post-consumer

Efficiëntie

Flotatie

5

5

4

Flotatie selectief

2

1

4

Flotatie met magnetisch
fluïdum

2

1

3

Flotatie superkritisch CO2

2

1

3

Watertafel

5

4

4

Optische sortering NIR

5

5

4

Optische sortering X-Ray

5

5

4

Optische sortering Raman

3

1

5

Elektrostatische sortering

5

5

4

Centrifuge

5

4

3

Hydrocycloon

5

4

3

Windzifter

5

4

3

Multidune

2

1

3

Fluidised Bed

2

1

3

Oplossen en precipitatie

2

1

4

Thermo adhesive

3

1

3

Welke processen effectief doorlopen worden is afhankelijk van het soort materiaal, de inputkwaliteit en de gewenste output-kwaliteit. De rendabiliteit van veel recyclageprocessen
wordt bepaald door de batchgrootte, de kwaliteit van het input-materiaal (herwonnen
materialen), het al dan niet geautomatiseerd zijn van de installaties…
Hoewel deze technieken al een eerste scheiding toelaten is het in de toekomst ook nodig om
tot een “fijnere” scheiding te komen. Terwijl bovenstaande scheidingstechnieken de meeste
polymeren van elkaar kunnen onderscheiden, verschillen gelijke polymeren ook van elkaar op
basis van de toegevoegde additieven.
Als men niet alleen de gemakkelijke afvalstromen (zoals PET-flessen, HDPE-flacons, PVCproducten, …) wil recycleren tot grondstof, zoals dit nu reeds gebeurd, zal men diverse
recyclagetechnieken moeten optimaliseren en verbeteren.
Ook moeten de ecologische aspecten van bepaalde recyclageprocessen (vb. wassen yoghurtpotjes, wassen van bevuilde folie, …) en het energieverbruik van bepaalde technieken (vb.
cryogeen malen van rubbers) veel meer in detail bekeken worden.
Innovatieprojecten gericht op het recycleren en valoriseren van complexere of vervuilde
kunststof afvalstromen moet in het kader van de circulaire economie gestimuleerd en
ondersteund worden. Het recycleren van deze afvalstromen is noodzakelijk om de materiaalrecyclage-score gevoelig te verbeteren. Zolang alleen maar uni-samengestelde kunststof
producten gerecycleerd worden zal de circulaire economie voor kunststoffen beperkt blijven.
De ISO standaard 15270 geeft richtlijnen weer betreffende het herwinnen en recycleren van
kunststoffenafval. De norm EN 13437 specifiek gericht op “verpakking en materiaalrecyclage”
legt een aantal specifieke criteria vast betreffende recyclagemethodes alsook voor het
omschrijven van recyclage-processen en daarbij horende flow-charts
Kunststofrecyclaten kunnen verschillende vormen aannemen. De meest bekende recyclaten
komen voor als maalgoed (regrind), schilfers (flakes), agglomeraten, granulaten (pellets),
compounds, (gemicroniseerd) poeder.
De “recycled content van kunststofrecyclaten” (recyclaat als product) is in principe 100% tenzij
er heel wat vreemde substanties aanwezig zijn die tijdens latere verwerkingsprocessen toch

verwijderd zullen worden (bijvoorbeeld door het gebruik van filters op een extrusielijn die
bepaalde niet smeltbare deeltjes of vuil niet doorlaten) of als de kunststofrecyclaten een
compoundeerproces doorlopen waarbij niet herwonnen grondstoffen zoals virgin polymeren,
natuurlijke vezels of niet gerecycleerde mineralen (delfstoffen) ook ingezet worden.
De “recycled content” van recyclaten heeft betrekking op de volledige samenstelling van de
recyclaten en zeker niet alleen op de polymeer-inhoud.
Het additioneel toevoegen van andere “gerecycleerde materialen” (vb. minerale vulstoffen die
ontstaan tijdens het opzuiveren van ertsen) bij gerecycleerde polymere producten kan de
“recycled content” van de kunststof recyclaten doen stijgen.
Afvalstoffen die een of meer recyclageprocessen doorlopen, houden op een bepaald moment
op “afval” te zijn en worden “grondstof”. De vraag betreffende het omslagpunt “afvalstof –
grondstof” is niet altijd duidelijk. Dit omslagpunt zal steeds liggen bij de uitgang van een
proces.
Om verwarring uit te sluiten willen technische werkgroepen op Europees vlak “End Of Waste”criteria vooropstellen. De EOW-criteria moeten aangeven of bepaalde afvalstromen
voldoende opgewaardeerd of omgezet zijn om gebruikt te worden als grondstof. De
aanwezigheid van ongewenste stoffen (vuil, metalen, SVHC-substanties, …) zal een belangrijk
element zijn bij het vastleggen van definitieve EoW-criteria.
EoW-criteria zullen voorlopig alleen opgemaakt worden voor afvalstromen waarvoor een
(bijna) zekere afzetmarkt bestaat.
De belangrijkste criteria en de procedure die bij het uitwerken van EOW-criteria gevolgd zal
worden, wordt weergegeven in onderstaand schema.

De kaderrichtlijn 2008/98/EG omschrijft in artikel 6 ook deze vier basisvoorwaarden voor de
“einde afvalfase”-benadering en geeft ook aan dat dit o.a. moet gebeuren voor diverse

polymere materialen / producten namelijk “granulaten, rubberbanden en textiel”.
De belangrijke criteria zijn “product specifieke kwaliteitsaspecten” van
inputmateriaal als van de recyclaten die geproduceerd worden.

zowel

het

Momenteel zijn er nog geen goedgekeurde EoW-criteria voor polymere afvalstoffen en
recyclaten.
In 2012 heeft JRC een “voorstel” uitgewerkt betreffende EoW-criteria voor kunststoffen. Dit
voorstel (dat niet goedgekeurd is), toegelicht in het Plastic ZERO-rapport “market conditions
for plastic recycling” (LIFE-programma), omschrijft de basiselementen:
(http://www.plasticzero.com/media/30825/action_4_1_market_for_recycled_polymers_final_report.pdf)
-

-

kwaliteit van herwonnen kunststoffen:
o het te recycleren afval moet voldoen aan klantspecifieke specificaties of aan de
industriële specificaties voor directe inzetbaarheid in klassieke kunststofverwerkingstechnieken waarbij de recyclaten opgesmolten worden. Voor het
karakteriseren van meest voorkomende polymeren zullen de gekende normen
toepast worden (zie verder).
o Niet kunststof substanties zoals metaal, papier, glas, natuurlijke textielvezels,
zand, bitumen, keramiek, hout, … die nog niet in de polymeermatrix ingesloten
waren zou maximaal 1% mogen zijn. De niet kunststof toevoegstoffen die al
aanwezig waren in gerecycleerde producten worden daarbij niet in rekening
gebracht.
o De te recycleren producten mogen geen SVHC’s bevatten (zie verder)
o Het afval mag geen zichtbare substanties zoals olie, solventen, verf, lijm, vaste of
vloeibare voedingsresten bevatten
Niet toegelaten afval voor het herwinnen van materialen of producten voor recyclage is o.a.
medisch afval, gebruikte hygiëne producten en materialen
Behandelingsprocessen en technieken
o De inkomende materialen van producenten, handelaars, inzamelaars die gebruikt
zullen worden als input voor het herwinnen van materialen moeten afzonderlijk
gehouden worden en mogen niet gemengd worden met andere afval.
o De toegepaste recyclageprocessen (ontbalen, sorteren, scheiden, verkleinen,
zuiveren, regranuleren, …) op bepaalde inputstromen moeten volledig doorlopen
worden voor het aanmaken van grondstoffen die direct inzetbaar zijn in industriële
processen.

Gerecycleerde materialen op basis van biodegradeerbare of composteerbare polymeren
worden uitgesloten als kunststofrecyclaat.
Het uitsluiten van biodegradeerbare en composteerbare polymeren is logisch want deze
materialen zijn niet stabiel genoeg om zonder problemen ingezet te kunnen worden in
klassieke kunststofverwerkingsprocessen zoals extrusie of spuitgieten
Het probleem met deze niet stabiele polymeren is hun eventuele aanwezigheid in kunststof
afval dat mechanisch gerecycleerd wordt. Wanneer de concentratie van dergelijke kunststoffen
in het geheel te groot wordt, bekomt men immers recyclaten met te weinig stabiliteit en
kwaliteit.

Let wel heel wat klassieke polymeren, meestal gemaakt vanuit aardolie, kunnen ook via een
bio-route aangemaakt worden. Deze kunststoffen die ook soms “bio”-plastics genoemd worden,
hebben in principe identieke eigenschappen als deze die gemaakt zijn uit aardolie of aardgas
en kunnen uiteraard wel omgezet worden in recyclaten.
Er zijn ook klassieke polymeren die door het toevoegen van bepaalde additieven degradeerbaar
worden of door UV of externe weeromstandigheden gemakkelijker afgebroken kunnen worden
tot microplastics. De kunststofproducten op basis van dergelijke formulaties (ook
oxodegradeerbare polymeren genoemd) zouden ook uitgesloten moeten worden voor
grondstofrecyclage.

3.2

Toepassen van recyclaten
Het toepassen van recyclaten gebeurt om diverse redenen.
Wanneer gerecycleerde kunststoffen worden ingezet in hetzelfde product als datgene waaruit
ze herwonnen zijn, spreekt men van closed-loop recyclage. Hierbij worden de gerecycleerde
kunststoffen gebruikt:
(1) Ter vervanging van homologe virgin polymeren
Dit gebeurt hetzij voor 100% , hetzij slechts voor een deelpercentage (doorgaans het
geval). Als de ingezette recyclaten slechts een deel van de normaal toegepaste polymeren
in nieuwe producten vervangen en tijdens het productieproces ook samen met virgin
polymeren verwerkt worden met dan moeten deze recyclaten in principe:
o compatibel zijn met het virgin materiaal. Aanwezige onzuiverheden zijn meestal
niet compatibel.
o met dezelfde procesparameters verwerkt kunnen worden
o zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen hebben van de virgin polymeren die zij
vervangen, althans voor de eigenschappen die uiteindelijk beoogd worden in het
nieuwe product. Voor “food-grade”-kunststoftoepassingen is het uiteraard heel
belangrijk dat het recyclaat volledig voldoet aan alle criteria.
Zoals al aangehaald zijn recyclaten bijna altijd “geformuleerde kunststoffen” die nooit
volledig dezelfde samenstelling hebben als de homologe kunststoffen. De aanwezigheid van
v.b. pigmenten of kleurstoffen kan het inzetten van recyclaten in zichtbare delen
bemoeilijken. Het toevoegen van bijkomende pigmenten en kleurstoffen kan zorgen voor
een voldoend homogeen kleurbeeld in RC-producten. Gekleurde recyclaten kunnen ook
ingezet worden in niet zichtbare tussenlagen. Alleen aan het oppervlak van de nieuwe
kunststoffen worden virgin polymeren toegepast. Ook kan men de “in mould-labelling”
technologie gebruiken voor het onzichtbaar maken van de onderliggende ingekleurde
kunststof.
Closed-loop recyclage wordt doorgaans aanzien als de meest ideale vorm van recyclage. De
meeste toepassingen van kunststoffen vereisen recyclaten zonder onzuiverheden of
ingrediënten die uit de polymeermatrix vrij kunnen komen. De aanwezigheid van
onzuiverheden of bepaalde additieven bemoeilijken de inzetbaarheid van recyclaten in
hetzelfde
toepassingsdomein
(vb.
verpakking,
bouw,
…).
Voor
“food”verpakkingsmaterialen is de afwezigheid van onzuiverheden essentieel.
Het kleurloos zijn van PET-flessen en de afwezigheid van storende ingrediënten zijn zeer
groot voordelen en verklaart ook de zeer hoge recyclage-scores van PET-

drankverpakkingen.
Het potentieel ad infinitum opnieuw recycleren van steeds dezelfde materialen in producten
veronderstelt dat de polymere-grondstoffen zowel bij het gebruik als tijdens het doorlopen
van het recyclageproces niet afgebroken worden. Echter, in tegenstelling tot metalen,
zullen organische polymeren tijdens het recycleren en herverwerken steeds (op zijn minst
gedeeltelijk) degraderen, wat een significante invloed kan hebben op de kwaliteit.
Kunststoffen kunnen bijgevolg niet onbeperkt één-op-één ingezet worden om hun virgin
tegenhangers te vervangen.
Het geven van een voorbehandeling aan de gerecycleerde grondstof, zoals bijvoorbeeld het
verwijderen van storende onzuiverheden, ontkleuren of het herstellen van de originele
ketenlengte (met zogenaamde ‘chain extenders’) wordt hierdoor dikwijls omschreven als
“up-cycling” en wordt vooral toegepast bij closed-loop recyclage.

Closed-loop recyclage van niet REACH-conforme producten is principieel niet toegelaten.
Alle nieuwe producten die op de markt komen moeten immers REACH-conform zijn (zie
verder). Maar het “gecontroleerd closed loop recycleren” van bepaalde producten met
SVHC’s zou een oplossing kunnen zijn om voor de niet REACH-conforme producten niet
alleen thermisch recycleren (verbranden) te tolereren. Het beheerst closed loop recycleren
van dergelijke producten zou aanzien kunnen worden als een proces voor het verantwoord
verlengen van de levensduur van die producten en om de hiërarchie-afspraken binnen de
afvalwetgeving te respecteren. Dit kan een interessante piste zijn maar is alleen zinvol als
deze ook op Europees niveau aanvaard kan worden en slechts toegepast zou mogen
worden onder strikte voorwaarden.
Wanneer gerecycleerde kunststoffen worden ingezet in een product, anders dan datgene
waaruit ze herwonnen zijn, spreekt men van open-loop recyclage. Hierbij bestaan
verschillende opties:
(2) Kunststofrecyclaten worden ingezet als grondstof ter vervanging van een ander polymeer,
in een hoogwaardige toepassing. Bijvoorbeeld: de onderzijde van vast-tapijt wordt
normaliter gemaakt op basis PP-vezels maar het naaldvilt dat daarvoor gebruikt wordt, kan
ook gemaakt worden op basis van gerecycleerde PET-vezels. De prijzen van R-PET en van
virgin PP zullen bepalen welk polymeer er effectief ingezet wordt voor de productie van de
vezels van het naaldvilt. Een dergelijke open-loop recyclage, waarbij de toepassing als
‘hoogwaardig’ wordt beschouwd, wordt ook ‘side-cycling’ genoemd.
(3) Recyclaten van gemengde polymeren (vb. PP/PE –mengsels, de zogenaamde MPO – mixed
polyolefins) kunnen ook voor 100% ingezet worden in bepaalde producten zonder
toevoeging van andere polymeren. Bij de ontwikkeling van dergelijke producten (vb.
paletten, straatmeubilair, balken en planken voor aanlegsteigers, de bescherming van
kusten of rivieroevers, …) zal men, rekening houdend met de noodzakelijke stabiliteit,
eventueel bijkomende additieven toevoegen. In veel gevallen zijn dergelijke producten vrij
massief en beter bestand tegen externe invloeden (weersomstandigheden, water, …) dan
klassieke houtproducten die daarvoor ook toegepast worden. Het realiseren van dergelijke
producten wordt jammer genoeg dikwijls omschreven als zijnde “downcycling”, omwille van
de grote massa’s kunststof die in een enkel robuust product gebruikt worden.

(4) Recyclaten kunnen tijdens het productieproces doelgericht gecombineerd worden met
andere polymeren om bijvoorbeeld heel specifieke product-eigenschappen te realiseren.
Polyamide-recyclaat kan bijvoorbeeld met polyethyleen gecombineerd worden in
hoogwaardige producten met een zeer hoge weerstand tegen elektrische boog-ontladingen.
Het intiem mengen en combineren van verschillende polymeren vereist meestal wel het
toevoegen van speciale additieven die zorgen voor de nodige homogeniteit. Het
combineren van polymeren op niveau van de smelt, zorgt er wel voor dat deze in een
navolgend recyclageproces niet meer fysiek uit elkaar te halen zijn, waardoor er discussie
bestaat in welke mate dit side-cycling of down-cycling zou zijn.
Voor wat betreft het onderscheiden van verschillende types recyclage, pleiten de auteurs met
nadruk voor het gebruik van de neutrale termen closed-loop en open-loop recyclage in
plaats van de meer subjectieve termen up- en down-cycling.
Het onderscheid tussen closed en open-loop wordt gemaakt op het niveau van het product en
is volstrekt neutraal. Wordt een materiaal weer in dezelfde toepassing gebruikt, dan betreft het
closed-loop recyclage. Alle andere gevallen zijn open-loop recyclage. Dit laatste houdt geen
oordeel in over het al dan niet hoogwaardig zijn van het nieuwe product.
Het aanbevelen van “closed-loop recyclage” onder strikte voorwaarden en voor specifieke
producten of toepassingsdomeinen kan bijvoorbeeld zinvol zijn in het kader van de
bescherming van potentiele gebruikers of het milieu (zie verder). Echter, open-loop recyclage
is in veel gevallen een zeer valabele keuze voor het optimaal inzetten van de secundaire
grondstof.
De termen up- en down-cycling, daarentegen dragen meteen de connotatie met zich mee
dat ‘up’ goed is en ‘down’ slecht. De grens tussen beide wordt ook subjectief bepaald, op
basis van hoe men het nieuwe product percipieert. Voornamelijk individuen extern aan de
kunststofverwerkende sector zelf, zijn bijvoorbeeld snel om het herverwerken van gemengde
polymeren als down-cycling te labelen, omdat de principes van Eco-design ernaar streven
zoveel mogelijk mono-materialen te kunnen bekomen aan end-of-life. Echter, de realiteit van
kunststofrecyclage is dat in sommige gevallen (bijvoorbeeld meerlaagse verpakking) het
onmogelijk is om de samenstellende nog van elkaar te scheiden, waardoor men de keuze heeft
tussen verbranden voor energierecuperatie of recycleren als gemengd polymeer. Zonder twijfel
is het alsnog recycleren tot een nieuw product hier preferabel binnen de principes van een
circulaire economie.
Het is de mening van de auteurs dat het gebruik van deze subjectieve termen een rem kan
zijn voor zowel product- als proces-innovatie en voor de transsectorale samenwerking tussen
de industriële (sub)sectoren die elkaars polymeer-afval kunnen inzetten. Alle vormen van
recyclage hebben hun toegevoegde waarde en moeten de nodige aandacht krijgen.
Via “design for recycling”- en “design from recycling”-technieken kan men de ontwikkeling
stimuleren van alle mogelijke producten met recyclaat-inhoud en de creatie van
kunststofrecyclaten met welbepaalde eigenschappen aanmoedigen. Op deze manier kan men
de waarde van recyclaten (polymeer + toevoegstoffen of polymeercombinaties) laten
toenemen en dit op basis van alle aanwezige ingrediënten.
Kunststofrecyclaten moeten in een circulair economisch model zoals virgin kunststoffen
volwaardige grondstoffen worden, die in functie van hun technische specificaties, toegepast
kunnen worden in zeer veel kunststof producten. Het reeds aanwezig zijn van toevoegstoffen
of andere polymeren in recyclaten mag niet langer als een nadeel aanzien worden maar moet

als een troef uitgespeeld worden.

3.3

Technische specificaties en normen voor kunststofrecyclaten
Recyclaten zijn altijd grondstoffen of producten die door kunststofverwerkers aangekocht
worden, om ingezet te worden in welbepaalde producten die door hen ontwikkeld werden en
die geproduceerd worden met specifieke machines.
Alleen de afnemers van recyclaten kunnen bepalen of aangeboden recyclaten geschikt zijn om
door hen effectief ingezet te worden. Technische specificaties of normen die van toepassing
zijn op beschikbare recyclaten zullen altijd product- en toepassing specifiek zijn.
Technische specificaties vastleggen rond kunststofrecyclaten, die grondstoffen zijn voor
productiebedrijven, is en moet een “business-to-business”-gebeuren blijven. Overheden
mogen zich niet laten verleiden om technische specificaties voor recyclaten op te leggen voor
bepaalde producten, toepassingen of sectoren. Alleen voor recyclaten die schadelijk (kunnen)
zijn de gezondheid van operatoren / gebruikers of het milieu moet de overheid passende
beleidsmaatregelen nemen.
Gerecycleerde kunststof is essentieel een (secundaire) grondstof en geen afvalstof; het
materiaal dient ook als dusdanig behandeld te worden, inclusief de van toepassing zijnde EoWcriteria.
De producenten verwachten van hun toeleveranciers dat zij de noodzakelijke
“productinformatie” geven alsook dat de recyclaten conform zijn met de van toepassing zijnde
algemene wetten en reglementeringen.
Terecht verwachten afnemers dat recyclaten op hun machinepark op een veilige en efficiënte
wijze toegepast kunnen worden en dat het gebruik van recyclaat in de door hen geproduceerde
producten ook niet de gezondheid of de veiligheid van hun klanten in gevaar zal brengen.
Voor het uitwisselen van productinformatie werd de ISO 15347 uitgewerkt. Deze norm geeft
een aantal minimale eisen weer voor het omschrijven van het recyclaat alsook de
testmethodes die toegepast worden voor het testen van bijkomende (optionele) kenmerken.
De minimale productinformatie omvat:
batch: volume of gewicht
kleur: omschrijving
vorm: maalgoed, film, granulaat, compound, …
oorsprong volgens EN 15343
hoofdpolymeer: gewichtsaandeel indien bekend
andere aanwezige polymeren: % aandeel indien bekend
verpakkingsvorm: big bag, los in vrachtwagen, container, balen, …
Optionele specifieke kenmerken:
impact sterkte volgens EN ISO 179-1 en EN ISO 179-2 of EN ISO 180
smeltviscositeit (MFI) volgens EN ISO 1133
vicat: EN ISO 306 methode A
% additieven, onzuiverheden, vochtgehalte, vluchtige bestanddelen (indien gekend)
asgehalte volgens EN ISO 3451-1
vochtgehalte: EN 12099
treksterkte: volgens EN ISO 527, delen 1 tot 3
gewichtsverlies bij procestemperatuur (in functie van polymeer)

Een aantal landen (oa. US, UK, D, …) hebben specifieke codes, omschrijvingen of klassen voor
diverse herwonnen kunststofafvalstromen en recyclaten.
WRAP (Waste and resources action programme), BPF (Britisch Plastics Federation Recycling
Council) en BSI hebben bijvoorbeeld het PAS-103 specificatie-systeem uitgewerkt voor
ingezameld verpakkingsafval. Deze specificatiesystemen faciliteren het verhandelen van
geschikte afvalstromen voor de productie van recyclaten.
(http://www.international-recycling.com/grades/Plastic%20PAS103.pdf)
Duitsland heeft een aantal categorieën voor kunststofafval vastgelegd zoals 310 voor
kunststoffilmen, 320 voor gemengde kunststofflessen, 321 polyolefines kunststofflessen en
flacons, ….Voor elke categorie heeft men een aantal parameters zoals max. 8%
onzuiverheden voor cat.310, minder dan 4% andere kunststoffen, geen metalen
voorwerpen, …Deze specificaties worden toegelicht in annex V van het JRC-rapport
(http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/documents/EoWPlasticsfinalDrepMar2013
WEB.pdf)
Het kan nuttig zijn om een Europees classificatiesysteem uit te werken dat in alle EU-landen
van toepassing zou zijn. Recyclagebedrijven die actief zijn in meerdere EU-landen hebben
echter leren leven met de bestaande systemen in bepaalde landen en hebben die in veel
gevallen verder aangevuld met hun eigen specificaties of aankoop/verkoopvoorwaarden. Elk
recyclagebedrijf dat de specifieke mogelijkheden en beperkingen van zijn recyclageprocessen
kent heeft duidelijke aanvaardingscriteria voor afvalstromen die zij kunnen behandelen.
De “optionele” technische specificaties vermeld in ISO 15347 zijn interessante gegevens voor
alle kunststofverwerkers. De grote afnemers van recyclaten maken met hun recyclaatleveranciers op dat gebied duidelijk afspraken en dit uiteraard in functie van hun machinepark,
hun productmix, hun aankoopvoorwaarden.
Algemeen kan men stellen dat de meeste recyclagebedrijven (nog) niet dezelfde
dienstverlening kunnen bieden aan de kunststofverwerkers als de producenten / leveranciers
van virgin-polymeren. De producenten van virgin-polymeren zijn zich daarvan bewust en
hebben daardoor een toenemende interesse om polymeer-compounds met recycled content
aan te bieden.
De kwaliteitscontroles hebben vooral te maken met fysische eigenschappen en kenmerken, die
vooral in het kader van de prijsbepaling belangrijk zijn, zoals % aandeel “niet kunststof”deeltjes, totaal droog en natgewicht.
De EN 15343 norm behandelt specifiek procedures die gebruikt worden voor de
naspeurbaarheid en beoordeling van conformiteit van mechanisch gerecycleerde
kunststoffen.
De naspeurbaarheidseisen hebben betrekking op:
controle van inkomend materiaal (selectief inzamelsysteem, sorteerschema’s, batchidentificatie, oorsprong van afval, ingangscontrolegegevens
controlegegevens van recyclageproces(sen): procesparameters, productcontroleresultaten
karakterisatie van recyclaten volgens polymeer specifieke normen EN 15342 voor PS, EN
15344 voor PE, EN 15345 voor PP, EN 15346 voor PVC en EN 15348 voor PET.
De normen EN 13430 en EN 13437 hebben betrekking op het recycleren van verpakkingen.

-

-

EN 13430 geeft aan welke herwonnen verpakkingen er gerecycleerd mogen of kunnen
worden alsook de procedures die toegepast moeten worden voor het beoordelen van de
conformiteit met de van toepassing eisen.
EN 13437 definieert de criteria voor een recyclageproces en omschrijft de belangrijkste
mechanische recyclageprocessen.

Omdat heel wat verpakkingsmaterialen gebruikt worden voor het inpakken van voeding en
drank moet men uiteraard ook rekening houden met specifieke wettelijke eisen (282/2008/EC)
en voorschriften en controles voor dergelijk verpakkingsmateriaal.
Het Europees PET-flessen platform (www.petbottleplatform.eu) heeft specifieke richtlijnen
uitgewerkt voor het recycleren en testen van PET-flessen.
Doordat bovenstaande normen enkel afspraken vastleggen rond naspeurbaarheid
conformiteits-bepaling kunnen deze niet als dusdanig gebruikt worden als EoW-criterium.

en

Omdat het aanbieden en toepassen van kunststofrecyclaten een B2B-verhaal is moeten de
technische specificaties bepaald door de betrokken partijen van toepassing blijven.
Aanvullend moet men uiteraard wel rekening houden met specifieke wetgeving rond bepaalde
afvalstromen (AEEA, ELV) en productbeleid (RoHS, REACH, CLP, POP’s).
De recyclage- als de productiebedrijven zijn “down-stream users” van polymeren en
compounds. Zij hebben weinig of geen infrastructuur en middelen om de conformiteit van hun
recyclaten of producten op een continue wijze zelf te (laten) bepalen. Product- en
bedrijfscertificatie (zie verder) moet in de context bekeken worden.

3.4

Wetgeving van toepassing op recyclaten
Veel wetgeving werd opgezet om de gezondheid van mensen te beschermen en om de milieuimpact van afval te beperken en mogelijks verder terug te dringen (door het stellen van
doelstellingen). De productie en het inzetten van recyclaten mogen deze wetten uiteraard niet
ondergraven. Hieronder wordt niet alleen de wetgeving die van toepassing is op afval en
recyclaten beknopt toegelicht, maar worden ook een aantal bemerkingen of mogelijke
aanvullingen aangegeven.

Verpakking en verpakkingsafval richtlijn 94/62 EC en 2004/12/EC
Tegen 2020 wordt de doelstelling vooropgesteld van 50% hergebruik of recyclage van
huishoud verpakkingen bestaande uit papier, glas, papier en kunststoffen. EoW-regelgeving wil
up-cycling bevorderen alsook de recyclage scores voor verpakkingsmateriaal doen toenemen.
De toename van de recyclagescore van +/- 30 % naar 50% is voor kunststofverpakkingen
zeer uitdagend en zal niet mogelijk zijn zonder grondig de huidige manier van ophalen,
recycleren en inzetten van recyclaten bij te sturen.
Zeer veel verpakkingsmateriaal is gerelateerd met producten zoals voeding, drank,
detergenten, hygiëneproducten … enz. die zeer snel geconsumeerd worden. Door onze manier
van leven, werken en wonen, blijft het aandeel kunststofverpakking steeds verder stijgen. De
meeste verpakkingsmaterialen die thans gerecycleerd worden, bestaan uit slechts (of

hoofdzakelijk) uit 1 polymeer (PET, HDPE, LDPE). Een zeer groot deel daarvan is daarenboven
niet in de massa gekleurd wat het recycleren en de inzetbaarheid van de recyclaten faciliteert.
Maar ook op dit gebied zijn er duidelijke materiaalverschuivingen die het recycleren van
kunststoffen niet eenvoudiger zullen maken.
De in de massa gekleurde kunststoffen en het aandeel gedecoreerde verpakkingen en
slimme verpakkingen stijgt en ook nieuwe polymeren zullen belangrijker worden
(https://www.kidv.nl/over-het-kennisinstituut-duurzaam-verpakken/pers/4818/pet-wordtvervangen-door-pef-biobased-verpakken-centraal-in-verdiepingsbijeenkomst-kidvverpakkingsmanagement-maart.html&field=Binary1).
Alle vervuilde kunststofverpakking (yoghurt-potjes, trays, …) en de meer geavanceerde
(slimme) verpakkingen (barrièrelagen, gefunctionaliseerde kunststoffen, RFID, ...), IMLverpakkingen (IML = In Mould Labelling) en in de massa gekleurde kunststoffen worden nu
meestal verbrand. Het recycleren van deze moeilijkere stromen zal het closed looprecyclingproces van de klassieke verpakkingsmaterialen sterk bemoeilijken. “Up-cycling”
zal door het toepassen van andere polymeren en nieuwe additieven een begrip worden dat
anders ingevuld zal moeten worden.
De REACH-conformiteit van verpakkingsmaterialen voor voeding, drank en huishoudproducten
zal geen probleem zijn want alle nieuwe verpakkingen met een korte levensduur die in Europa
geproduceerd en gerecycleerd worden zijn immers REACH-conform. Als de recyclage- en
productieactiviteiten van verpakkingsmaterialen zich zou verplaatsen naar andere continenten
dan zal men wel rekening moeten houden dat de REACH-conformiteit van
verpakkingsmateriaal niet langer een evidentie is.

Grensoverschrijdend afvaltransport – WSR 1013/2006
Voor de uitvoer / invoer van diverse afvallen worden specifieke lijsten toegepast. De meeste
kunststoffen, met uitzondering van PVC, zijn terug te vinden op de groene lijst.
Door het kennen van duidelijke EoW-criteria zullen een aantal materialen niet langer aanzien
worden als afval. Voor kunststoffen die deel uitmaken van elektrische of elektronische
apparatuur en voertuigen is andere wetgeving van toepassing (AEEA en ELV).
Het uitwerken en implementeren van een Europees coderingssysteem voor EoW-kunststoffen
kan het beleid en de opvolging (controle en registratie) waarschijnlijk faciliteren.

AEEA – Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive 2002/96/EC
Deze wetgeving beoogt het verwijderen van gevaarlijk afval alsook het recupereren en
recycleren van kritische materialen maar specifieert niet in welke mate aanwezige kunststoffen
gerecycleerd kunnen worden.
Het aantal verschillende AEEA-kunststoffen is door het breed toepassingsdomein vrij divers.
Veel kunststoffen vormen niet langer alleen maar de behuizing van apparaten of zijn een
efficiënt elektrisch isolerend materiaal. Een toenemend aantal kunststofolies wordt
bijvoorbeeld voor het bekomen van de gewenste eigenschappen (elektrische geleiding, LED,
zonnecel, …) bedekt met organische coatings of anorganische deklagen (vb. ITO, OLED, LCD,
…) en krijgen daardoor een specifieke functionaliteit.
Doordat in veel AEEA-toepassingen warmte ontwikkeld wordt, gebruikt men in de kunststoffen
tal van brandvertragende additieven. De meest efficiënte brandvertragers zijn echter

specifieke halogeenverbindingen die in het kader van de RoHS- en REACH-wetgeving (zie
verder) niet langer gebruikt mogen worden. Deze additieven zijn niet altijd of gemakkelijk te
vervangen.
De kunststoffen met broomhoudende brandvertragers (tetra-, penta-, hexa-, hepta- en octaBDE) zouden afgezonderd moeten worden.
Bepaalde AEEA-toestellen zoals klassieke huistelefoontoestellen (geen mobiele), stofzuigers,
keukenapparaten (koffiezet, …) en grotere huishoudtoestellen (wasmachine, droogkast,
koelkast) bevatten geen of zeer weinig kunststoffen met broomhoudende brandvertragers. De
gemengde fractie van dergelijke huishoudtoestellen heeft zelden meer dan 0,1%
polygebromeerde diphenyl ethers.
Andere toestellen zoals TV, computers, elektrische gereedschappen, fotokopie-toestellen,
printers, adapters, … bevatten echter meestal kunststoffen met veel meer brandwerende
additieven (meestal SVHC). Dergelijke toestellen en apparatuur zouden in principe
uitgesorteerd moeten worden.
Noch bij het manueel ontmantelen van AEEA noch tijdens het shredderen of via klassieke
nabehandelingen (vb. flotatie) worden thans “veilige” en “SVHC-inhoudende” kunststoffen
gescheiden.
Door het toepassen van speciale detectiesystemen (XRF, raman) of aangepaste flotatiescheidingssystemen zou het in principe mogelijk moeten zijn om uit geshredderde kunststoffen
FR-kunststoffen af te zonderen. Maar deze mogelijkheden zijn ofwel niet gekend ofwel (nog)
niet geïmplementeerd bij de AEEA-recyclagebedrijven waardoor de aantoonbaarheid van de
REACH-conformiteit van AEEA-recyclaten momenteel een probleem is.
Het gecontroleerd closed-loop recyclageproces voor niet REACH-conforme AEEA-kunststoffen
zou onder strikte voorwaarden mogelijk een oplossing kunnen zijn voor Europese recyclage- en
productiebedrijven van AEEA. Jammer genoeg is het aantal Europese AEEA-producenten klein
geworden. Deze benadering is alleen zinvol als dit op Europees niveau aangestuurd kan
worden.

Afgedankte voertuigen – ELV directive 2000/53/EC
De belangrijkste ELV-doelstelling, het herwinnen van 95% materiaal uit afgedankte voertuigen
is door de aanwezigheid van zeer veel metaal (motorblok, koetswerk, wielen, ….) haalbaar.
Depollueren van voertuigen einde gebruik bestaat uit het aflaten van gevaarlijke vloeistoffen
en het verwijderen van bepaalde onderdelen. Gedepollueerde voertuigen worden dan
geshredderd. De lichte fluff-fractie (kunststoffen, textiel, schuimen, …) wordt thans wat verder
opgezuiverd (verwijderen non ferro, vuil, scheiden op densiteit, …) maar de nog vrij
volumineuze restfractie na opzuiveren wordt meestal verbrand of gestort.
Door het toenemend aandeel kunststoffen (zie onderstaande tabel, bron European Plastics
Converters) in voertuigen en bepaalde koolstofvezel versterkte composieten is (manueel of
met robots) demonteren van bepaalde technische kunststof- of composiet-onderdelen
misschien wenselijk.

In het kader van een OVAM-onderzoek naar “recyclagecertificaten” als vernieuwend
economisch instrument voor het afval- en materialenbeleid, heeft men gekeken naar
beleidsmaatregelen gericht op het recycleren van shredderresidu en het selectief demonteren
van auto-onderdelen.
(http://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1364989216827ovor130403_Eindrapport_Recycla
gecertificaten.pdf)
Controleerbaarheid en fraudegevoeligheid van recyclagecertificaten gekoppeld aan een
heffings-retournering van bestaande heffingen enerzijds en het mogelijks verstoren van de
markt anderzijds zijn daarbij belangrijke aandachtpunten.

RoHs-directive (Restriction on Harzardous substances) – 2002/95/EC en 2011/65/EU
Deze richtlijn wil vooral in AEEA het gebruik van bepaalde substanties beperken om zo een
zuivere recyclagestroom te bevorderen.
Sedert 2006 mag nieuwe apparatuur geen lood, kwik, cadmium, chroom 6, polygebromeerde
diphenyls (PBB’s) en polygebromeerde diphenylethers (PBDE’s) meer bevatten. Voor deze
elementen bestaan er bepaalde maximale grenzen. Voor PBB en PBDE is dit 1000 ppm (0,1%).
Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor er geen alternatieven bestaan.
Wat nu aangeboden wordt voor recyclage is niet noodzakelijk geproduceerd na 2006, waardoor
het recyclaat moet blijven voldoen aan de ROHS-wetgeving.

REACH en CLP wetgeving
REACH (EC 1907/2006) is de Europese wetgeving betreffende het registreren, evalueren,
autoriseren en beperken van chemische substanties. CLP (EC 1272/2008) gaat over het
classificeren en labellen van verpakkingen.
Beide willen communicatiemiddelen zijn rond het verhandelen en toepassen van gevaarlijke en
schadelijke stoffen. Het registreren en autoriseren van chemische substanties gebeurt altijd in
functie van specifieke toepassingen (bepaalde pigmenten bijvoorbeeld zijn geregistreerd voor
gebruik in kunststoffen, als men deze pigmenten ook voor verf wil inzetten dan moet dit
toepassingsdomein eveneens aangegeven zijn). Bij transsectoraal gebruik van gerecycleerde
materialen moet men steeds nagaan of dit wel kan. De registratie en autorisatie van
substanties gebeurt op Europees niveau.

REACH wil niet alleen de gezondheid van mensen en het milieu beschermen maar ook
alternatieve methodes promoten voor het beoordelen van schadelijke stoffen en de vrije
circulatie van substanties faciliteren.
Deze richtlijn is niet alleen belangrijk voor producenten van chemische stoffen maar ook voor
recyclage- en productiebedrijven. Deze richtlijn is immers ook van toepassing is op
“downstream users”. Er worden wel een aantal uitzonderingen gemaakt voor het niet laten
“registeren” van bepaalde stoffen zoals polymeren, afval en natuurlijke substanties. Ook
polymeercombinaties en polymeerlegeringen moeten niet geregistreerd worden. De
synthetische additieven, gebruikt in polymere producten, moeten wel geregistreerd en
eventueel geautoriseerd zijn voor één of meer het toepassingsdomeinen (kunststoffen, textiel,
coating, …).
Dit alles sluit echter niet uit dat de recyclagebedrijven geen veiligheidsfiches zouden moeten
opmaken voor de hen geproduceerde recyclaten of geen communicatieplicht zouden hebben
voor het aangeven van de aanwezigheid van bepaalde schadelijke stoffen (SVHC – Substances
of Very High Concern) in recyclaten of mengsels van gerecycleerde materialen.
Het REACH-document CA/24/2008 rev.3 van april 2009 betreffende “waste and recovered
substances” heeft meer duidelijkheid m.b.t. gerecycleerde polymeren. Aanwezige schadelijke
SVHC’s in recyclaten mogen niet aanzien worden als onzuiverheden maar als substanties die
de nodige aandacht vereisen. De recyclagebedrijven van herwonnen materialen en recyclaten
moeten hun afnemers informeren over welke en in welke concentratie SVHC’s aanwezig zijn.
De communicatieplicht geldt alleen voor recyclaten en kunststof producten die meer dan 0,1%
SVHC’s bevatten.
Recyclaten gemaakt uit “recente” kunststof producten die per definitie REACH-conform zijn,
zijn op hun beurt meestal REACH-conform. Door het mechanisch recycleren wijzigt men
immers de chemische substanties die aanwezig zijn in de kunststof structuur niet. Dit
automatisch voldoen aan REACH kan uiteraard alleen maar gegarandeerd worden voor
recyclaten die gemaakt zijn uit producten die bestaan uit 100% virgin materialen en REACHconforme additieven. Door het continu uitbreiden van de SVHC-lijst blijft het nakijken van de
REACH-conformiteit een aandachtspunt voor recyclagebedrijven.
Let wel, dit alles is slechts geldig als het recycleren in Europa gebeurt. Als het recycleren in
een ander continent gebeurt en men de gerecycleerde materialen opnieuw zou invoeren dan
moet men wel kunnen aantonen dat deze recyclaten REACH-conform zijn.
Wanneer de recyclaten gemaakt worden uit “oudere” kunststof producten, waarin zich (volgens
de huidige REACH-wetgeving althans) niet langer toegelaten substanties bevatten, zouden
deze in principe aanzien moeten worden als producten met SVHC-inhoud (en waarvoor
communicatie-plicht van toepassing is).
Indien chemische processen (hydrolyse, glycolyse, …) tijdens het recycleren toegepast worden
(vb. bij feedstock recycling) moet wel zich de vraag stellen of deze chemische processen ook
geen SVHC’s doen ontstaan. Als de chemische processen de extractie of de wijziging van
aanwezige SVHC’s beogen moet men nagaan of deze chemische processen daar wel degelijk in
slagen.

Doordat REACH-wetgeving een levend verhaal is moet een recyclagebedrijf altijd nagaan of
bepaalde afvalstromen wel toegelaten zijn voor recyclage en/of de recyclaten nog REACHconform zijn.
REACH kan ook het gebruik van bepaalde substanties in bepaalde toepassingen inperken.
De restricties die van toepassing zijn op kunststoffen zijn o.a. :
gebruik van laagmoleculaire ftalaten in speelgoed
gebruik van cadmium in gerecycleerd PVC in een aantal specifieke bouwtoepassingen
gebruik van cadmium in kratten
gebruik van lood in PVC
gebruik van PAH (polyaromatische hydrocarbonen)
Dergelijke restricties bestaan ook voor diverse substanties in textielproducten.
Wanneer synthetische textielproducten gebruikt worden voor het aanmaken van recyclaten
voor kunststoftoepassingen moet men nagaan of dit wel dan niet mag in de nieuw beoogde
toepassing.
We willen even terug komen op het recente RIVM –rapport “plastics that contain hazardous
substances: recycle or incinerate?”
(http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/maart/Pla
stics_that_contain_hazardous_substances_recycle_or_incinerate).
Dit rapport bespreekt meer in detail het gebruik van hexabroomcyclododecaan (HBCDD) als
brandvertrager in EPS-piep-schuim en van weekmakers, cadmium en lood in PVC-buizen.
Aanbevolen wordt om de oplossingen voor te recycleren materialen een wettelijk kader te
geven. Het RIVM-rapport dringt aan om de verschillende wetgevingen waaraan de stoffen
moeten voldoen, op elkaar af te stemmen. Zo is het raadzaam het afvalbeleid en het beleid
voor gevaarlijke stoffen over elkaars werkgebied te laten meedenken en de gehele
recyclageketen in ogenschouw te nemen om te bepalen waar obstakels zitten. Het opzetten
van werkgroepen bestaande uit REACH- en recyclagespecialisten is essentieel alsook het
opzetten van onderzoek betreffende blootstellingsrisico’s binnen de verschillende product- en
procesfases.
Deze aanbeveling zou ook van toepassing kunnen zijn op andere polymeren met andere
SVHC’s.
Aanvullend bij de conclusie van het RIVM-rapport willen wij ook wijzen op de gecontroleerde
closed loop-recyclagepiste van producten die niet voldoen aan REACH-wetgeving. Als deze
beheersbare piste op Europees niveau goedgekeurd zou kunnen worden, zou dit het
verbranden van oude polymere producten kunnen vermijden (verbranden bij hoge
temperatuur is momenteel de enige definitieve oplossing om van deze niet REACH-conforme
producten af te geraken). Gecontroleerd closed loop-recycleren zou neerkomen op het
verlengen van de levensduur van de niet Reach-conforme producten waarop nu ook geen
vernietigingsplicht bestaat. Door tijdens het closed loop-recycleren bijkomend virgin en
REACH-conforme additieven toe te voegen zou men de SVHC-content in de nieuwe producten
kunnen doen dalen en de stabiliteit verhogen. Of deze piste voor alle producten en voor alle
SVHC’s van toepassing kan zijn is uiteraard een zaak die nog uitgemaakt moet worden.
Bijkomend, wanneer recyclaten met SVHC als verpakt op de markt gebracht worden, dienen
deze te voldoen aan de CLP-wetgeving.

POP – stockholm convention and POP’s regulation
POP’s, Persistente Organische Polluenten, zijn chemische substanties die in het milieu
accumuleren en via de voedingsketen terecht de gezondheid van mensen en het milieu
schaden. Dit is vooral relevant voor recyclaten uit marine litter, zoals PA-recyclage uit
visnetten.
POP’s zijn o.a. terug te vinden in pesticides (DDT, …), hexachloorbutadieen, PFOS (perfluorooctaan sulfonaat), paraffines met korte ketens, polygebromeerde brandvertragers,
bijproducten van industriële processen zoals dioxines en furanen. Veel van deze substanties
worden bekeken binnen de REACH-wetgeving.

3.5

Duurzaamheidsoverweging rond recyclage en recyclaten
Recyclageprocessen en de daaruit gemaakte recyclaten hebben uiteraard hun eigen specifieke
milieuaspecten en -effecten, die in functie van het soort materiaal, de aanwezige bevuiling, de
afkomst (post-production of post-consumer), de logistieke processen, het specifieke
toepassingsgebied, … niet te verwaarlozen zijn.
Concreet betekent dit dat het omzetten van kunststof afvalstromen in recyclaten via
mechanische recyclageprocessen in bepaalde gevallen noch economisch noch ecologisch,
althans met de huidige stand van de technologie, verantwoord is en dat andere
recyclageprocessen (omzetten tot brandstof, chemische stoffen) of verbranden te verkiezen
zijn.
Specifieke LCA-analyses kunnen dergelijke beweringen onderbouwen of ondergraven. Voor
veel afvalstromen bestaan er echter nog geen betrouwbare gegevens die gebruikt kunnen
worden in LCA-studies.

4 Producten of voorwerpen met recyclaat-inhoud
Het stimuleren van materiaalrecyclage veronderstelt ook het stimuleren van de ontwikkeling
en de productie van goederen met recyclaat-inhoud alsook het vermarkten van RC-producten.
“Recycled Content” kan daarbij een belangrijk instrument zijn.

4.1

Materiaalstromen die mogelijks ingezet kunnen worden voor producten met
recyclaat-inhoud
Vooraleer dieper in te gaan op het berekenen en de betekenis van “recycled content” in
producten of voorwerpen willen wij aan de hand van een schema verschillende
materiaalstromen in kaart brengen en bespreken die in aanmerking kunnen komen als
grondstof voor nieuwe kunststof producten en voor het berekenen van de recyclaat-inhoud van
nieuwe producten.
Onderstaand schema geeft de productie weer van kunststoffen met alle daarbij
horende materiaal gebonden in- en outputs.

Mits kleine aanpassingen qua benaming van processen of materialen kan dit schema ook
toegepast worden op de productie van andere polymere producten zoals textiel, composieten,
…enz. Recyclaten van polymere afvalstromen uit de verschillende betrokken sectoren
(kunststof-verwerkers, textielbedrijven, composietproducenten, …) kunnen zowel binnen als
tussen deze sectoren ingezet worden. Extrusie-afval van textielbedrijven kan bijvoorbeeld
ingezet worden in spuitgietprocessen.
Bepaalde materiaalstromen kunnen, in functie van hun gebruikshistoriek, omschreven worden
als “pre-consumer” of “post-production” afval, andere als “post-consumer” afval.
Naargelang hun plaats van ontstaan of opslag kunnen bepaalde materialen omschreven als
“intern” of als “extern” afval.
Bepaalde materialen moeten aanzien worden als “afval”, “herwonnen materiaal”, “recyclaat” of
als “grondstof”.
Deze specifieke opdeling is voor de productie zelf niet zo belangrijk maar omdat er andere,
meestal stringentere, wetgeving van toepassing kan zijn op bepaalde materialen kan deze
opdeling in veel gevallen noodzakelijk zijn.
Door de aanwezigheid van bepaalde substanties (bv. bepaalde ftalaat-weekmakers in PVC
of broomhoudende brandvertragers in diverse kunststoffen) kan een bepaalde afvalstof
“gevaarlijk afval” worden die intern als dusdanig geregistreerd moet worden en in principe
ook gescheiden opgeslagen, ingezameld en verwerkt worden.
De materiaalstromen binnen dit schema vertrekken steeds vanuit een “aanbieder” van
materialen of een “producent” van materialen (recyclaten), kunststof producten op basis van
virgin materialen en/of recyclaten (RC-producten) of van samengestelde voorwerpen (ook
installaties en bouwwerken) bestaande uit verschillende RC-producten.
Deze materiaalstromen kunnen opgedeeld worden in een 3-tal type stromen, die wij
gemakshalve een andere kleur geven.
(1) De materiaalstromen aangeduid met groene verbindingslijnen kunnen beschouwd
worden als materiaalstromen die in aanmerking komen als “recycled content”.
Deze materialen hebben, vooraleer zij ingezet worden in het productieproces, één of
meerdere recyclageprocessen doorlopen, hetzij bij de producent zelf, hetzij bij een extern
recyclage- of milieubedrijf die recyclaten aanbied.
Interne en externe gerecycleerde materialen worden in aanmerking genomen, met
uitzondering van degradeerbare materialen waarvan de stabiliteit onzeker is.
De recyclaten zelf kunnen ontstaan door het mechanisch recycleren van zowel “post
production” (pre-consumer) als “post-consumer” afval.
(2) De materiaalstromen aangeduid met oranje-verbindingslijnen hebben betrekking op
producten, materialen of voorwerpen die niet verkocht kunnen of mogen worden
waarvoor zij bedoeld zijn en die door de producent zelf of door een derde partij
gerecycleerd zullen worden. Verder in de keten kunnen deze echter RC worden.
Deze stromen omvatten o.a. productieafval, opstartmateriaal of productieovergangen,
aanspuit- en andere hulpstukken, die mee geproduceerd worden maar niet mee verkocht
worden, omvatten. Maar eveneens beschadigde, afgekeurde, vervallen en/of
teruggenomen goederen, die “als dusdanig niet meer verkoopbaar” zijn, of goederen die in
opdracht van klanten of overheden “niet vermarkt” mogen worden (vb. namaak, in beslag
genomen goederen, obsolete merkproducten die uit de markt genomen worden, …).

Dergelijke “niet verkoopbare goederen” kunnen intern of extern gerecycleerd worden tot
opnieuw inzetbare materialen voor productie maar zouden ook vernietigd kunnen worden.
Producten die als solden, 2de of 3de keus wel verkocht kunnen worden, komen echter niet in
aanmerking voor het berekenen van “recycled content”.
(3) De materiaalstromen aangeduid met blauwe verbindingslijnen hebben betrekking op
nieuwe (virgin) grondstoffen en kunnen nooit als “recycled content” in rekening gebracht
worden. Ook de virgin grondstoffen die door een grondstofproducent, om welke reden dan
ook, als niet conform gedeclasseerd worden (vb. door processtoring of gebruik van een
verkeerd ingrediënt is het virgin materiaal niet conform met de van toepassing zijnde
specificaties), maar alsnog verkocht kan worden aan afnemers als virgin materiaal, mogen
niet ingezet worden als “recycled content”.
Bijgevolg kunnen compounds op basis van virgin polymeren en recyclaat enkel het
procentueel aandeel recyclaat in rekening brengen als “recycled content”. Alleen de
materialen die één of meer recyclage processen ondergaan hebben mogen aanzien worden
als recyclaten.
Het best laat bovenstaand schema zich lezen vertrekkend vanuit de producent die materialen,
RC-producten / voorwerpen wil produceren of assembleren en die ook interesse heeft om deze
goederen als dusdanig te kenmerken of te laten erkennen.
Om materialen, producten of voorwerpen met een “recycled content” te produceren
beschikt de producent over een productiemachine om dergelijke goederen te produceren.
Het productieproces kan in principe ook bestaan uit verschillende processtappen maar
gemakshalve wordt een dergelijk multistep-productieproces hier weergegeven als één
activiteit met een aantal in- en outputs.
Voor de productie van dergelijke goederen kan de producent naast nieuwe grondstoffen
ook (volledig of gedeeltelijk) recyclaten inzetten.
De door hem ingezette recyclaten kan hij zelf via een bijkomend bewerkingsproces (vb.
malen, compounderen) aanmaken of aankopen. Let wel in bepaalde definities (zie verder)
of door bepaalde partijen wordt het intern aangemaakt recyclaat niet in rekening gebracht
voor het berekenen van de recyclaat-inhoud.
De aangekochte recyclaten kunnen al dan niet afkomstig zijn van zijn eigen niet
verkoopbare producten, opstartmaterialen, afgekeurde producten, … maar kunnen
uiteraard ook aangeleverd worden door een recyclagebedrijf of een andere producent die
recyclaat aanmaakt vanuit “post-production” en/of “post-consumer” afvalstromen. Het
combineren van “post-production” en “post-consumer” polymeer afval is interessant om de
kwaliteit van het recyclaat te verbeteren.
Producenten van virgin-materialen die hun afgekeurde materialen recycleren of extern
recyclaat aankopen kunnen dus naast virgin materialen ook “recyclaat” op de markt
brengen. Zij kunnen dit specifiek aandeel gerecycleerde materialen ook aanduiden als
“recycled content”. Alleen het specifiek “recycled content”-aandeel mag door de afnemer
van dergelijke mengingen in rekening worden als “recycled content”.
Recyclaten kunnen al dan niet dezelfde chemische samenstelling hebben als de virgin
materialen die ingezet worden in het productieproces.
Recyclaten zijn niet (geformuleerde) thermoplastische polymeren maar kunnen ook andere
gerecycleerde materialen zijn zoals versterkingsvezels (hout, glas, koolstof, …), mineralen
(klassieke vulstoffen), fijngemalen thermosets, functionele additieven, weekmakers, …enz.
die tijdens het productieproces toegevoegd worden.

-

Het totaal van alle aanwezige materialen die al in de polymeermatrix ingesloten zijn,
worden aanzien als “recycled content”. Het totaal aan toevoegstoffen in de polymeermatrix
kan in principe veel groter zijn dan het polymeer-aandeel van het recyclaat.

Alle herwonnen materialen, die recyclageprocessen ondergaan hebben, kunnen mogelijks in
rekening gebracht worden voor het berekenen van de recyclaat-inhoud. Het in rekening
brengen van alle andere gerecycleerde afvalstromen is om diverse milieuredenen (behoud
energie-inhoud, optimaliseren van materiaalgebruik, reductie CO2-emissies, …) en het
beheersen van het kwaliteitsniveau en van de productkosten wenselijk.
De afnemer van dergelijke materialen of RC-producten, opdrachtgever, overheid of certificatieinstelling kan duidelijk stellen dat slechts bepaalde recyclaten in rekening gebracht mogen
worden voor het berekenen van de recyclaat-inhoud van granulaten of RC-producten.

De geproduceerde goederen kunnen materialen, producten, voorwerpen (toestel, apparaat,
voertuig, …) of zelf constructies genoemd worden, die in principe allerlei vormen (3Dkunststof, weefsel, folie…), kleuren, samenstellingen (bestaande uit één of meer polymeren
waarin zich één of meer andere substanties bevinden) en opbouwstructuren (gelaagd,
kern/mantel-structuur, …) hebben. Voorwerpen en constructies kunnen eventueel
verschillende componenten bevatten die al dan niet gemakkelijk gedemonteerd kunnen
worden.
De verschillende materialen, met een verschillende chemische samenstelling, kunnen binnen
een product of component homogeen of heterogeen verdeeld zijn.
Het ganse product of slechts bepaalde delen ervan kunnen gemaakt zijn op basis van virgin of
(deels) gerecycleerde materialen en deze recyclaten kunnen gemaakt zijn vanuit pre-consumer
en/of post-consumer afval.
Het begrip “recycled content” kunnen wij in principe toepassen op het ganse product, voorwerp
of constructie of slechts op bepaalde delen of componenten.
Voor hybride producten (vb. auto, koffiezetapparaat, TV-toestel, …) die totaal verschillende
materialen bevatten (vb. metaal, kunststof, glas, …) met een sterk uiteenlopend soortelijk
gewicht zou men de recyclaat-inhoud bijvoorbeeld alleen op de kunststoffractie zelf kunnen
berekenen. Dit kan zinvol zijn, alle aanwezige metalen zijn immers gerecycleerde materialen
(gemaakt uit schroot) die daarenboven zwaar doorwegen in het totale gewicht van het
product. De “recyclaat-inhoud van alleen de gebruikte kunststofdelen” zal op het totale
productgewicht van samengestelde voorwerpen altijd beperkt zijn. Door RC-focus op de
kunststoffractie alleen zou men het al of niet realiseren van recyclagedoelstellingen voor
kunststoffen beter kunnen opvolgen en bijsturen.

4.2

Recycled content – EN 14021
De EN 14021 norm definieert “recycled content” voor een product, materiaal of voorwerp
als de verhouding van de massa “recyclaat-inhoud” t.o.v. van de totale massa van het
geproduceerde materiaal, product of voorwerp vermenigvuldigd met 100.
Het intern hergebruik van materiaal dat direct als dusdanig of na het intern (in line) fijnmalen,
ingezet kan worden in het nog lopend productieproces wordt in deze norm uitgesloten.
Het begrip “recycled content” kan men niet alleen toepassen op producten waarin

gerecycleerde materialen verwerkt worden maar ook op kunststofrecyclaten zelf.
Het maken van dit onderscheid is misschien overbodig want recyclaten zijn ook producten,
maar toch interessant in de context dat bepaalde certificatiesystemen (zie verder)
welbepaalde materiaalstromen uitsluiten.
De focus van bepaalde certificatiesystemen op recyclaten gemaakt op basis van “postconsumer”-afval is zinvol want de kwaliteitsbewaking voor het recycleren van “postconsumer”-afval ligt op een ander vlak. Bij het (intern of extern) recycleren van “preconsumer”-afval zijn de samenstelling en de zuiverheid van de materialen vrij goed gekend
waardoor conformiteit-evaluatie veel gemakkelijker is. De inzetbaarheid van “pre-consumer
–recyclaat” in nieuwe producten geeft zelden kwaliteitsproblemen wat zeker niet gezegd
kan worden van “post-consumer”-recyclaten. Het toevoegen van pre-consumer recyclaat
naast post-consumer recyclaat verbetert de stabiliteit van de nieuwe kunststof.
Men kan zich de vraag stellen of het uitsluiten van “intern recyclaat”, zoals in de EN 14021
norm, voor de productie van RC-goederen een goede zaak is. Meestal gaat het immers over
kleine hoeveelheden (bij de meeste bedrijven minder dan 5% en maximaal 10%). Een
producent heeft daarenboven geen enkel financieel voordeel om meer intern afval te maken
die ingezet kan worden voor de productie van RC-producten. De productiekost en de
materiaalkost voor het omzetten van virgin materiaal in intern recyclaat is immers veel te
hoog.
Bepaalde certificatiesystemen zoals Eucertplast (zie verder) sluiten niet alleen intern recyclaat
uit maar eveneens alle recyclaten op basis van “pre-consumer” afval. Andere passen een
correctiefactor (vb. 0,5) toe voor het inzetten pre-consumer afval (bij het LEED ID+C
certificatie mag de inzet van “post-production”-afval maar voor de helft meegerekend worden).
Het uitsluiten van post-production afval bij bepaalde certificatiesystemen of het toepassen van
correctiefactor van 0,5 is een beslissing die vooral het inzetten post-consumer afval bij de
productie van nieuwe materialen beoogt. Voor polymere producten is deze heel sterke focus op
post-consumer niet aangewezen, post-production recyclaten hebben immers een gekende
samenstelling, zorgen voor de productstabiliteit en kwaliteit en helpen mee om de primaire
doelstelling van recyclage te realiseren, namelijk het reduceren van het verbruik van olie
gebaseerde virgin polymeren, maximaal behoud van energie-inhoud, verminderen van de CO2uitstoot.
Als men “recycled content” alleen zou beperken tot producten gemaakt met recyclaten op
basis van “post-consumer”-afval sluit men heel wat producenten uit die belangrijke
inspanningen leveren om in hun producten de inzet van virgin materiaal zo veel mogelijk te
beperken.
Door alleen “post-consumer”-recyclaten toe te laten stimuleert men daarenboven vooral de
productie van een beperkt aantal specifieke producten (PET-fles, HDPE-flacons, …) die nu al
goed gerecycleerd worden of van weinig kritische producten die bijna integraal gemaakt
kunnen worden met gemengde recyclaten uit “post-consumer” afval.
Er zijn ook afnemers die alleen closed-loop recyclaten aanvaarden voor het bepalen van
“recycled content”. Deze benadering is momenteel slechts haalbaar voor een heel beperkt
aantal materialen en producten zoals PET-drankverpakkingen en HDPE-flacons. Omdat
kunststoffen nu eenmaal niet ontwikkeld werden om keer op keer gerecycleerd te worden zal
een 100% closed-loop verhaal altijd een eindig gegeven zijn. Kunststof producten die closed-

loop gerecycleerd kunnen worden, vereisen bijna altijd het opzetten van vrij dure selectieve
inzamelsystemen. Door het (over)beklemtonen van closed-loop recyclage bevoordeelt men
ongewild een beperkt aantal polymeren die daar momenteel het best voor geschikt zijn en
worden andere polymeren “minderwaardig”, althans op het gebied van recyclage.
Men moet er over waken dat het benadrukken van de closed-loop-benadering als ideale
materiaalrecyclage productinnovatie niet afremt. Productinnovatie moet kunnen steunen op
zowel open- als closed-loop recyclaten. Zoals eerder al aangegeven kan gecontroleerde closedloop recyclage wel een mogelijke oplossing zijn om bepaalde niet REACH-conforme polymere
producten niet langer te verbranden maar wel als materiaal te kunnen zetten in nieuwe
producten. Uiteraard zou dit alleen maar alles maar mogen onder strikte voorwaarden.
Omdat “recycled content” een interessant beleidsinstrument kan zijn om het kunststof
afvalprobleem te helpen oplossen is het belangrijk dat producenten van diverse RC-producten
zich daarin ook kunnen vinden.
Het lijkt ons zinvol om in het kader van een circulaire economie alle materiaalstromen toe te
laten die virgin materialen kunnen vervangen maar die uiteraard voldoen aan alle wettelijke
bepalingen alsook aan de specificaties die B2B vastgelegd worden. Specifieke kwaliteit en
andere eisen die aan welbepaalde RC-producten gesteld kunnen of moeten worden zullen
verder besproken worden.
De normen EN ISO 14021 en EN 15343 geven niet alleen aan hoe “recycled content”
berekend moet worden maar heeft ook heel duidelijk aan dat de recyclaat-inhoud van
producten, die beweren een welbepaalde recyclaat-inhoud te hebben, moet steunen op een
transparant naspeurbaarheidssysteem (materialenstromen en productiegegevens) en een
intern kwaliteitsborgingssysteem (ISO 9001 of analoog QA-systeem) gericht op:
het bewaken van de in- en output kwaliteit
het aantonen en garanderen van de conformiteit van de geproduceerde goederen met de
van toepassing zijnde productnormen of specificaties
het doorvoeren van gerichte procescontroles van de toepassing zijnde recyclage- en
productieprocessen.
De naspeurbaarheid van specifieke gegevens en het bepalen van de conformiteit zijn
binnen het “recycled content”- verhaal sleutelelementen.

Bewust van dit belang werd de EN 153431 norm uitgewerkt aangaande naspeurbaarheid en
beoordelen van de productconformiteit.
Indien het produceren en vermarkten van RC-producten steunt op een eigen label of
milieu-verklaring dan is ISO 14021 van toepassing. Deze norm omschrijft goede praktijken
voor bedrijven om geen misleidende milieuverklaringen op te stellen en correcte labels te
gebruiken. Dergelijke verklaringen moeten accuraat en verifieerbaar zijn. Labels en
milieuverklaringen moeten immers vertrouwen aan consumenten en andere belanghebbenden
geven en de internationale handel van producten met recyclaat-inhoud faciliteren.
Zowel voor afnemers / consumenten die interesse hebben in RC-producten als voor overheden
die een specifiek overheidsbeleid betreffende “recycled content in (welbepaalde) producten”
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Deze norm is essentieel voor de gebruikers van dit rapport. Omdat samenvattingen en het schetsen in grote
lijnen, altijd kan leiden tot misverstanden worden deze normen niet beknopt toegelicht.

willen opzetten is betrouwbaarheid van de informatie over recyclaat-inhoud essentieel.
Concreet betekent dit dat de producent of hij die RC-producten op de markt brengt geen
misleidende informatie mag geven betreffende RC-producten. Deze informatie zal altijd
product specifiek zijn. Indien zij de conformiteit van producten met bepaalde normen willen
aantonen dan moet zij duidelijk aangeven over welke normen het gaat. Als zij milieucriteria,
milieulabels of –verklaringen gebruiken dan moeten deze duidelijk zijn.
De algemene brochure van de Duitse overheid betreffende milieu-informatie van producten en
diensten kan hierbij nuttig zijn. Deze praktische brochure geeft duidelijk aan waarop gelet
moet
worden
betreffende
informatie
en
labels.
(http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/umweltinfos_produkte_d
ilei_broschuere_en_bf.pdf)
Of een kunststof een virgin of een gerecycleerde grondstof is, kan met de gekende
analyse technieken niet te gedetecteerd worden. De analysetechnieken maken immers
gebruik van IR-absorptiepieken van functionele groepen in polymeren. Doordat zowel virgin als
recyclaten deze polymeer specifieke IR-absorptiepieken vertonen, kan men geen onderscheid
maken tussen beide. Virgin en gerecycleerde polymeren hebben doorgaans een licht
verschillend smeltgedrag maar omdat men beide niet van elkaar kan scheiden is ook deze
analyse niet discriminerend genoeg om de aanwezigheid van recyclaten te bepalen.
De analyse van kunststoffen gebeurt meestal alleen in functie van de chemische samenstelling
van aanwezige polymeren, zelden wordt de aanwezigheid van andere stoffen (vulstoffen,
specifieke additieven zoals stabilisatoren, brandvertragers, …) nagezien.
Door het ontbreken van geschikte betaalbare analysemethodes voor gerecycleerde
grondstoffen kan de “recycled content” en de samenstelling ervan in producten, materialen of
voorwerpen slechts bepaald worden in samenwerking en overleg met de producent.
Alleen de producent van een bepaald product kent de exacte samenstelling ervan en het daarin
gebruikte recyclaat. Voor samengestelde producten die zowel metalen onderdelen,
elektronische componenten, kunststofbehuizing, knoppen, … die elk een andere recyclaatinhoud kunnen hebben, zou men voor elk onderdeel deze informatie moeten opvragen. Dit is
echter niet altijd mogelijk, veel onderdelen worden buiten Europa gemaakt en bepaalde
onderdelen zijn ook “black box”-producten. Om bepaalde producten te beschermen zijn
producenten niet altijd bereid om de juiste samenstelling van hun producten openbaar te
maken.
Het berekenen van de recyclaat-inhoud zal altijd steunen op informatie van de betrokken
producenten.
Voor het berekenen van de recyclaat-inhoud van een samengesteld product (vb. koffiezet,
wasmachine, …) moet men duidelijk zijn waarvan men de recyclaat-inhoud echt wil kennen
(als % aandeel van het totale product of alleen van het kunststof-fractie). Ook moet men
aangeven welk soort recyclaten men al dan niet aanvaard voor het berekenen van de “recycled
content”. In bijlage wordt een rekenblad toegevoegd waarmee men de RC kan bepalen van
samengestelde producten en dit zowel op kunststoffractie als op het volledige product. Het
toepassen van dit rekenblad kan het belang van bepaalde elementen (intern recyclaat, preconsumer en post- consumer, samenstelling van recyclaat, toevoegstoffen, …) aantonen.
Philips heeft in het kader van duurzaamheid, een nieuw Senseo®-koffiezetapparaat ontwikkeld
waarin zoveel mogelijk kunststofrecyclaat gebruikt wordt en dit zonder het esthetisch uitzicht

van het bekende apparaat te wijzigen. Onderstaande link geeft aan hoe Philips erin geslaagd is
om in bepaalde onderdelen recyclaat in te zetten (basisplaat: 90% post-consumer AEEAkunststoffen, kunststofmantel 13%).
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/circular-economy/senseoup.html
Om de recyclaat-inhoud van een dergelijk toestel te berekenen moet men de
gewichtssamenstelling kennen van alle aanwezige onderdelen (kunststofelementen en andere
materialen) alsook het totale gewicht van het toestel. Voor elke kunststof-onderdeel dat
gemaakt kan zijn uit een verschillend polymeer moet men weten hoeveel recyclaat er effectief
ingezet wordt. Bij de productie van de Senseo-kunststofonderdelen wordt alleen “postconsumer” gebaseerd recyclaat toegepast.
De exacte productsamenstelling kan theoretisch door alle belanghebbenden opgevraagd
worden, maar veel producenten zijn terughoudend om deze informatie zomaar vrij te geven.
Zoals men het gebruik van bepaalde materialen of onderdelen kan voorschrijven kan men
uiteraard ook andere zaken vastleggen in lastenboeken of aankoopvoorwaarden zoals het ter
beschikking stellen van informatie rond exacte productsamenstelling en processen. Dit gebeurt
doorgaans alleen door afnemers die zeer goed op de hoogte zijn van de gebruikte materialen
en processen.
Slechts door het uitvoeren van steekproefcontroles bij de producent en het ter plaatse
nakijken / opvragen van bepaalde gegevens en registraties, kan men nagaan of informatie
m.b.t. “recycled content” correct is.
Om voldoend vertrouwen te geven aan consumenten of andere partijen betreffende de juiste
samenstelling en de recyclaat-inhoud kan de producent overwegen om een specifiek product,
materiaal of voorwerp te laten certificeren door een onafhankelijke partij (keuringsorganisme
of certificatie-instelling).
Naast deze “productcertificatie” kan het bedrijf of de productie-eenheid zelf gecertificeerd
worden (systeemcertificatie).
De verschillende product- en/of systeemcertificatie-systemen worden in hoofdstuk 5 meer in
detail toegelicht.

4.3

Kwaliteit van producten met “recycled content”
Het eventueel hebben van een label “recycled content” wijzigt geenszins de verplichting van de
producent om dergelijke RC-producten te laten voldoen aan de algemene productwetgeving en
aan de eisen of specificaties die van toepassing zijn.
Het eventueel toelaten of promoten van een dergelijk label op gecertificeerde producten of het
duidelijk opnemen van RC-criteria in het Europees Ecolabel-systeem zal slechts effect hebben
op het consumentengedrag als dergelijke labels voldoende bekend zijn en ook voldoende
transparant zijn qua inhoud en betekenis voor de consument. Het gebruik van RC-labels en
verklaringen is momenteel niet bij wet vastgelegd. Om wildgroei en misbruik van dergelijke
labels of verklaringen te vermijden is het uitwerken van wetgeving terzake wenselijk.
De technische specificaties van RC-producten worden meestal vastgelegd zijn binnen het
toepassingsdomein of een bepaalde bedrijfssector maar kunnen ook door de opdrachtgever /

klant / overheid geformuleerd zijn of zijn als dusdanig veronderstelt gekend.
De betekenis van technische specificaties (en van de toleranties) voor een product is niet altijd
duidelijk. Voor veel consumentenproducten of verpakkingen van consumentenproducten zijn
dergelijke gegevens slechts indicatief. Voor functionele goederen of kritische producten hebben
specificaties echter een veel grotere betekenis.
Technische specificaties in een B2B-verhaal hebben meestal een bindend karakter. Het niet of
niet volledig voldoen van een materiaal of product aan de gestelde eisen kan gemakkelijk
aanleiding geven tot het formuleren van klachten, het afkeuren van goederen, het stopzetten
van een samenwerking, ….

RC-producten moeten niet alleen voldoen aan algemeen van toepassing zijnde
kwaliteitsspecificaties (bepaald door de producent, de afnemer, de markt of een derde
partij) maar eveneens aan de wettelijke verplichtingen.
Concreet betekent dit dat producten met “recycled content” even veilig moeten zijn en de
gezondheid van de gebruikers niet mogen schaden zoals identieke producten zonder “recycled
content”.
REACH-conformiteit van RC-producten is een evidente eis. Voor de meeste polymere
producten op basis van recyclaten die in Europa geproduceerd zijn is dit ook geen probleem
tenzij de daarbij gebruikte recyclaten SVHC-componenten zouden bevatten.
Voor RC-producten die meer dan 0,1% SVHC’s bevatten is er communicatie-plicht. Wanneer
het product uit meerdere componenten bestaat, die gemakkelijk gedemonteerd of afscheiden
kunnen worden, is deze verplichting in principe van toepassing op elke component.
Bepaalde producten moeten uiteraard ook voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften of
richtlijnen
zoals
CE-markering,
machinerichtlijn,
verpakkingsrichtlijn,
bouwrichtlijn,
productaansprakelijkheid, … enz.
De producenten zijn steeds verantwoordelijk voor het aantonen van de productconformiteit
met de van toepassing zijnde wetgevingen en voor het opstellen van de productspecificaties.
Een aandachtspunt voor producenten van producten, materialen of voorwerpen met “recycled
content” is hun adequate kennis van recyclaten en gerecycleerde grondstoffen betreffende
specifieke materiaaleigenschappen en dit in vergelijking met deze van analoge of identieke
virgin materialen.
Deze kennis is noodzakelijk om te weten of de gerecycleerde materialen nog altijd de
gewenste eigenschappen hebben en soms niet (gedeeltelijk) afgebroken werden tijdens
hun vorig leven.
Het toevoegen van bijkomende stabilisatoren of van andere additieven aan recyclaten kan
noodzakelijk zijn om dezelfde eigenschappen van deze als virgin materialen te bekomen.
Voor goederen met een lange verwachte levensduur is het bijkomend stabiliseren uiteraard
veel belangrijker dan voor goederen met een beperktere levensduur zoals
verpakkingsmateriaal dat meestal maar een aantal maanden toegepast wordt. Voor
grondstoffen in producten, materialen of voorwerpen die frequent gerecycleerd kunnen
worden is kennis betreffende het effect van meervoudig recycleren op de
grondstofeigenschappen essentieel.

-

Als de gebruikte recyclaten dezelfde chemische samenstelling hebben als de homologe
virgin materialen kan het wenselijk zijn om voor kritische producten (vb. bepaalde autoonderdelen) en producten met de lang verwachte levensduur (vb. bouwproducten) ook
speciale additieven toe te voegen zoals compatiblisatoren, “repair”-agents, crosslinkers,
stabilisatoren, anti-hydrolyse agents, … Dergelijke additieven moeten de mogelijke
opgetreden afbraak van materialen geheel of gedeeltelijk herstellen of moeten verhinderen
dat eventueel aanwezige onzuiverheden of vreemde polymeren in het recyclaat het
homogeniseren bemoeilijken of het verouderingsproces niet katalyseren.

Doordat bovenstaande kennis doorgaans beperkt is bij veel kunststofverwerkers hebben een
aantal producenten van virgin polymeren een toenemende interesse om zelf “RC-compounds”
te produceren en te vermarkten op basis van (nieuwe) virgin polymeren en recyclaten.
Het bewaken en zo nodig bijsturen van de productkwaliteit is de exclusieve
verantwoordelijkheid van de producent of van de distributeur die het product op de markt zet.
Het naspeurbaar maken van de doorgevoerde ingangs-, proces- en productcontroles, het
bepalen van de conformiteit en het nemen van corrigerende maatregelen bij klachten of het
vaststellen van tekortkomingen is daarbij essentieel.

4.4

Duurzaamheid van producten met recyclaat-inhoud
“Recycled content” wordt heel dikwijls gebruikt om de “duurzaamheid” van bepaalde producten
te onderstrepen of te bevorderen of om bepaalde ecologische items in de verf te zetten.
Vooral in het kader van “green procurement” dat door de overheid gestimuleerd kan worden
of om het aankoopgedrag van bepaalde consumenten te beïnvloeden kunnen de ecologische
aspecten en duurzaamheid van producten met recyclaat-inhoud sterk beklemtoond worden.
Duurzaamheid is binnen de samenleving een relatief nieuw begrip dat door bepaalde
producenten of verdelers ook misbruikt kan worden. In het kader van het “green washing”gebeuren werden de bekende ISO 14020 normen uitgewerkt.
De ISO 14020-normen beogen het internationaal harmoniseren betreffende het toekennen en
het gebruik milieulabels en milieuverklaringen alsook het bevorderen van daaraan
verbonden voordelen Deze normreeks wil:
het misbruik of het misleidend karakter tegengaan betreffende:
o milieulabels (Type I environmental labelling – ISO 14024 ),
o zelf verklaarde aanspraken van producenten en commerciële organisaties (Type II
self-declared environmental claims – ISO 14021)
o geformaliseerde milieugegevens die bepaalde milieuaspecten en milieuvoordelen
van producten beklemtonen (Type III environmental declarations – ISO 14025).
De milieugegevens zullen steunen op richtlijnen en voorschriften vastgelegd in de
ISO 14040-reeks betreffende milieubeheer en levenscyclusanalyse LCA (ISO
14040, ISO 14043 en ISO 14044)
het marktpotentieel voor milieuvriendelijke producten en diensten bevorderen en de
daaraan gekoppelde internationale handel faciliteren,
de consumenten beter informeren om de verantwoorde keuzes te maken.

Om mogelijk misbruik tegen te gaan is het belangrijk te wijzen op de verantwoordelijkheden
van de declarant (meestal de producent die beweert producten met recyclaat-inhoud te
produceren of dergelijke producten labelt) betreffende het evalueren van vergelijkende testen,
de gebruikte methodes en de toegankelijkheid van informatie die de duurzaamheid van
producten met “recycled content” aantonen of onderbouwen.
Criteria die gebruikt worden om bepaalde producten of diensten
duurzaam te noemen,
positief te discrimineren bij publieke aanbestedingen,
een afwijkende taxatie te geven
omvatten doorgaans economische, ecologische en sociale criteria.
In het kader van duurzaam aankopen (sustainable procurement – guidance) is de recente ISO
norm 20400 (2016) interessante literatuur.
Zowel voor “productcertificatie” als voor “systeemcertificatie van bedrijven” worden
ecologische aspecten bekeken die van toepassing zijn bij het recycleren van de ingezette
afvalstromen en/of bij de productie van materialen, producten of voorwerpen met een
recyclaat-inhoud.
De meeste certificatie-organismen eisen dat het recyclage- of productiebedrijf een ISO 14001
of EMAS managementsysteem toepast.

5 Certificatiesystemen gericht op “recycled content” en
recyclaten
Momenteel zijn er certificatiesytemen die ontwikkeld of toegepast worden voor het certificeren
(1) van recyclaten, producten met recyclaat-inhoud of (2) van bedrijven die dergelijke
goederen produceren en/of vermarkten. Zowel product- als systeemcertificatie door een
onafhankelijke derde partij moet zorgen voor het nodige vertrouwen rond RC-producten en de
productie ervan.

Productcertificatie is gericht op het evalueren en beoordelen van een welbepaald product t.o.v.
de van toepassing zijnde eisen (normen, specificaties, wetgeving).
Systeemcertificatie evalueert en beoordeelt een bedrijf of het bekwaam is om de nodige
garanties te geven of de door hen geproduceerde RC-goederen voldoen aan de van toepassing
zijnde eisen.

Beide systemen kunnen in principe toegepast worden bij marktcontroles, het beoordelen van
aanbestedingen, …, Uiteraard moeten de certificaten nog geldig zijn en duidelijk betrekking
hebben op de beoogde producten. Systeemcertificatie krijgt bij productiebedrijven duidelijk
veel meer aandacht. Hun procedures voor het ontvangen van hun goederen, het controleren
van de conformiteit en de kwaliteit van de door hen geproduceerde goederen, de opleiding en
bijscholing van hun personeel de productontwikkeling, aanpassingen aan machines, … zijn
immers van toepassing op veel verschillende producten. Al deze bedrijven hebben ook en
duidelijk omschreven naspeurbaarheidssysteem en zijn ook vertrouwd met externe controles
en audits. Deze bedrijven hebben meestal ook externe productanalyse-rapporten.
Productcertificatie is voor bedrijven die meerdere producten maken meestal duurder dan
systeemcertificatie.
Zowel product- als systeemcertificatie (en zeker deze die toegepast worden op
kunststofrecyclaten) is recent en wordt meestal nog verder verfijnd in functie van auditervaringen.
“Productcertificaten” zijn in US veel meer bekend, waarschijnlijk omdat men in diverse USstaten al meer dan 20 jaar een aankoopbeleid (green procurement) voert dat RC-producten
bevoordeelt t.o.v. identieke producten zonder recyclaat-inhoud. De meeste certificaten in US
hebben betrekking op RC-producten en niet op recyclaten (overheden kopen RC-producten aan
en geen recyclaten waarmee producten gemaakt worden).
In Europa zijn “bedrijfscertificaten”, gericht op kwaliteits- en milieuzorg, veel beter gekend.
Een aantal certificatieorganismen, dat ISO 9001, ISO 14001, MKB-certificaten
(schrootbedrijven), … aan bedrijven toekent, heeft een specifiek certificatiesysteem uitgewerkt
voor de ontwikkeling en productie van RC-producten. Bedrijven hebben interesse in dergelijke
bedrijfscertificaten omdat deze zeer nauw aansluiten bij de gekende ISO-certificaten.
-

Doordat recyclagebedrijven van kunststof producten meestal gespecialiseerd zijn in het
omzetten van welbepaalde afvalstromen in welbepaalde recyclaten hebben de bedrijfscertificaten van recyclagebedrijven indirect betrekking op de door hen geproduceerde
recyclaten. Hun certificaat geeft altijd aan welke recyclaten zij kunnen produceren alsook in
welke hoeveelheden.

-

-

Producenten van polymere producten (kunststoffen, textiel, composieten, …) hebben
meestal een machinepark voor de productie van heel veel verschillende RC-producten. Het
certificeren van elk specifiek product afzonderlijk brengt hoge kosten met zich mee,
waardoor producenten systeemcertificatie verkiezen boven productcertificatie.
Het toepassen van een andere aankooppolitiek door klanten of overheden
(aanbestedingen) kan deze zienswijze uiteraard wijzigen. Bedrijven zullen pas
productcertificaten nemen voor individuele RC-producten als deze economische
meerwaarde opleveren. Door veel afnemers van textiel-producten wordt voor elk product of
productfamilie een Oeko-Tex-certificaat geëist dat zegt dat een dergelijk product geen
schadelijke stoffen bevat. Deze certificatie is een vrijwillige aangelegenheid van de
producent. Maar omdat deze certificaten zeer veel gebruikt worden door grote afnemers en
overheden van textielproducten en ook steunen op onafhankelijke marktcontroles zijn zij
de standaard geworden voor producenten die actief willen zijn op de Europese markt.

De verschillende certificatie-instellingen gebruiken niet noodzakelijk dezelfde methodologie en
richten zich soms op heel specifieke doelgroepen van bedrijven (vb. recyclagebedrijven) of
welbepaalde producten (bouwproducten, AEEA …).
Aantoonbaarheid, naspeurbaarheid van gebruikte gegevens en QA-management zijn bij
nagenoeg alle certificatie-instellingen zeer belangrijke audit-elementen.
-

-

De meeste systemen steunen voor het nagaan van de naspeurbaarheid op ISO EN
15343 norm.
o Naspeurbaarheid van materiaal is meestal “batch”- of “lot”-gerelateerd. Een batch
of lot kan gerelateerd zijn aan een containerpark, leverancier, producent,
recyclagebedrijf, … maar kan ook bestaan uit een verzameling van meerdere
deeleenheden (baal, container, vrachtwagen, …). In tegenstelling tot fysische
producten of voorwerpen is het identificeren van afvalmateriaal of recyclaat zelf
meestal niet mogelijk. Dit gebeurt meestal via de verpakking of de locatieplaats.
Het duidelijk omschrijven van wat men onder een batch of lot verstaat en hoe men
de verschillende batches of loten uit elkaar houdt, is bij het certificeren een
belangrijk gegeven.
o Naspeurbaarheid heeft niet alleen betrekking op de oorsprong van het afval waaruit
recyclaten gemaakt worden (pre-consumer en/of post-consumer) maar ook de
kwaliteitscontroles van de in- en outputs.
o Bij continue recyclage- of productieprocessen en bij het compounderen en/of
mengen van materiaalloten of van recyclaat/virgin mengsels is volledige
naspeurbaarheid niet altijd mogelijk. In dergelijke gevallen is het toepassen van
strikte proces- en productcontroles noodzakelijk.
QA-management bij het produceren van recyclaten of producten met een recyclaatinhoud omvat diverse beheer- en beheersingssystemen. De meeste auditsystemen bij
certificatie steunen op de eisen die gesteld worden aan een ISO 9001. Uiteraard kan een
bedrijf een eigen maar analoog systeem toepassen om de kwaliteit van zijn goederen en
diensten te garanderen.
Niet alle certificatie-organismen passen echter dezelfde ISO- of EN-normen toe bij het
evalueren van producten, en zeker niet altijd betreffende de definitie en het bepalen van de
“recycled content”. Bepaalde certificatie-organismen laten alle afvalstromen toe die conform
zijn of gemaakt kunnen worden met de van toepassing zijnde wetgeving, andere sluiten
bepaalde afvalstromen per definitie uit.

De bedrijven die opteren voor een welbepaald certificatiesysteem of certificatie-organisatie
doen dit doorgaans om één of meer redenen:
-

Een bepaald systeem (vb. Eucertplast, RIOS/R2) is vrij populair binnen een specifieke
sector (recyclagebedrijven),
Door het hebben van een bepaald certificaat kunnen zij aantonen dat zij aan de wettelijke
verplichtingen voldoen (terugnameplicht WEEE),
De betrokken overheid kan een bepaald systeem promoten of eisen (vb. LEED,
Greencircle),

Bedrijfscertificaten worden dikwijls gebruikt door federaties of organisaties om het realiseren
van (sector- of convenant-specifieke) recyclagedoelstellingen aan te tonen of om bepaalde
toepassingsdomeinen voor producten met recyclaat-inhoud te illustreren.

Een aantal van de bestaande certificatiesystemen willen wij meer in detail toelichten. Op het
einde wordt een overzichtstabel weergegeven. Uit de bevraging van de bedrijven en
federaties, alsook uit literatuurgegevens, kan men afleiden dat er algemeen weinig awareness
is in de industrie over deze certificatiesystemen. Een beperkt aantal gerichte systemen vormen
hierop een uitzondering (Eucertplast bij Belgische kunststofverwerkers).

5.1

Eucertplast
Eucertplast is het Europees certificatiesysteem gericht op kunststofrecyclage.
Dit systeem werd ontwikkeld in het kader van een EU-project (binnen eco-innovatieprogramma
– sept. 2009 tot aug. 2012) met een budget van 760.000 euro. Initiatiefnemers waren PRE
(Plastic Recyclers Europe), EPRO (European Plastic Recycling Organisation), EUPC (European
Plastic Converters), EuPET (european association unoriented Pet-film), Recovinyl. In het kader
van Europees project werden 25 recyclagebedrijven geaudit.
Dit
certificatiesysteem
wil
transparantie
betreffende
recyclaten
bevorderen
en
kwaliteitsgarantie geven aan kunststofverwerkers. De conformiteitsbeoordeling van de
geproduceerde recyclaten t.o.v. de van toepassing zijnde EN-normen en de “recycled content”
van de gerecycleerde kunststoffen moeten deze garantie bieden.
Voor het aanmaken van recyclaten komt bij het Eucertplast alleen post-consumer afval in
aanmerking. Deze recyclaten mogen virgin materiaal en pre-consumer afval bevatten maar
deze stromen mogen niet in aanmerking genomen worden als “recycled content”.
Het auditsystem wordt uitvoerig beschreven in het document EuCertPlast Audit Scheme –
version 3.7. dat op internet te vinden is (http://www.eucertplast.eu/uploads/downloads/auditscheme-3-4-english.pdf).
De normen EN 15343, 13347, 15342, 15344, 15345, 15346, 15348 worden gebruikt bij het
beoordelen van kunststofrecyclaten die door de gecertificeerde recyclagebedrijven uit “post
consumer – afval” aangemaakt worden.
Volgende elementen worden tijdens het auditen beoordeeld:
-

Exploitatie en milieuvergunningen

-

Opleiding, kwalificatie van medewerkers en organisatie
Procedure en controles van inkomende materialen
Voorraadbeheer
Het recyclageproces en de daarmee verbonden massabalans
Controles van recyclaten
Milieubescherming
Onderaanneming
Kwaliteitsmanagement en naspeurbaarheid.

De verschillende certificaten van de recyclagebedrijven, die de jaarlijkse hoeveelheden
gerecycleerde materialen aangeven, worden door sectorale organisaties of Europese federaties
(vb. PVC-verwerkers) gebruikt om:
-

Het in kaart te brengen van het dan al dan niet realiseren van sectorale doelstellingen
of vrijwillige convenanten (vb. recovinyl)
Aan overheden die het beleid bepalen aan te geven aan dat bepaalde afvalstromen
effectief gerecycleerd kunnen worden.

Meer info: www.eucertplast.eu
De databank van Eucertplast (situatie mei 2016) leert ons dat er momenteel 93 certificaten
toegekend werden aan 81 bedrijven met één of meer recyclageprocessen.
8 bedrijven (oa. Vogt Plastic, Renolit en Gerflor) hadden certificaten voor meerdere
vestigingen.
De meeste certificaten werden vooral toegekend aan in Duitsland gevestigde bedrijven
(33% van certificaten). 11% van de certificaten hadden betrekking op Nederlandse
vestigingen, Frankrijk en Italië hadden elk een aandeel van 10%.
Slechts 3 Belgische bedrijven hebben thans een Eucertplast-certificaat, namelijk
Deceuninck NV – vestiging Diksmuide voor het recycleren van harde PVC), IVC – Avelgem
(Unilin-groep) voor het recycleren van zachte PVC en Rymoplast - Lommel voor het
recycleren van HDPE.
Via de Eucertplast-databank krijgen we ook zicht op de bedrijven die één of meerdere
polymeren recycleren.
-

-

5.2

58 bedrijven recycleren slechts één polymeertype (18 recycleren flexibele PE, 16 PVC, 16
PET, 5 HDPE en 3 PP).
35 vestigingen recycleren meerdere polymeren of mengsels van polymeren (mixed
plastics).

TUV Rheinland / DIN CERTCO
TÜV-Rheinland / DIN CERTCO, een certificatie-organisatie die vooral Duitse en Nederlandse
bedrijven certificeert, heeft een productcertificatieprogramma uitgewerkt “Produkte aus
recyceltem Material” volgens DIN EN ISO 14021 en DIN EN 15343.
Dit productcertificatiesysteem is gericht op het certificeren van recyclaten en producten met
recyclaat-inhoud (DIN-Geprüfter Rezyklatgehalt).
Bij het certificeren van recyclaten of producten hecht men veel belang aan de REACHconformiteit.
De naspeurbaarheid moet starten bij de sorteercentra van (huishoud)afval, maar de

voorbereiding van het (huishoud)afval, dat dan verder omgezet wordt tot recyclaten, wordt
niet gecertificeerd.
Alle bedrijven die vanaf het sorteercentrum betrokken worden in het recyclagegebeuren
moeten bekeken worden met uitzondering van handelsmaatschappijen die het materiaal zelf
niet bewerken. Deze handelsmaatschappijen moeten wel instaan voor het leveren van de
noodzakelijke informatie binnen het certificatiegebeuren.
Meer info: www.dincertco.de
Momenteel heeft TUV 2 producten gecertificeerd van 1 bedrijf.

5.3

UL
UL is een Amerikaanse multinationale organisatie met vestigingen in diverse Europese landen.
UL certificeert, valideert, beproeft, verifieert, inspecteert, auditeert, adviseert en geeft
opleidingen betreffende diverse veiligheidsaspecten van materialen, producten, installaties,
...enz.
UL Krefeld (DE) heeft een zeer grote afdeling gericht op kunststoffen. Zij ondersteunen
productiebedrijven, kunststofverwerkers en OEM’s (autoconstructeurs, grote producenten van
huishoudtoestellen zoals wasmachines, koelkasten, …) bij het ontwikkelen en testen van
kunststoffen en materialen die daarvoor ingezet kunnen worden. Veel Tier 1- toeleveranciers
van auto-onderdelen, grote autoconstructeurs en de belangrijkste producenten van
huishoudtoestellen (wasmachines, koelkasten, …) werken met hen samen, vooral voor het
compounderen van materialen en het inzetten van nieuwe materialen of recyclaten.
Door het certificeren van RC-producten wil UL vooral consumenten inzicht geven
toenemende complexiteit van toeleveringsketens van diverse materialen en producten
wetgevend karakter van daarbij horende transformatieprocessen, van toepassing
naspeurbaarheid en de aantoonbaarheid van de conformiteit met de toepassing
wetgeving.

in de
en het
zijnde
zijnde

In hun activiteiten gericht op kunststoffen en componenten hebben zij een certificatiesysteem
(UL 746 C en D) uitgewerkt voor recyclaten gemaakt op basis van pre-consumer en/of postconsumer afval en voor producten met een recyclaat-inhoud.
Hun certificatie beoogt het certificeren van recyclaten en producten.
Het UL-auditsysteem bekijkt vooral de naspeurbaarheid van relevante gegevens betreffende de
inkomende en uitgaande materiaalstromen maar omvatten ook specifieke testen op recyclaten
en/of daarmee gemaakte producten.
De testprocedures alsook het aantal monsters dat door hen getest moet worden verschillen
naar gelang de recyclaten geproduceerd worden met pre-consumer of post-consumer
afvalstromen. (slechts 3 monsters van post-productie recyclaten in tegenstelling met 5
monsters van post-consumer recyclaten worden getest).
De certificaten moeten voldoende vertrouwen geven aan kunststofverwerkers en consumenten
dat de recyclaten op een veilige manier virgin-polymeren kunnen vervangen.
Meer info: www.ul.com

5.4

SCS Global Services
Het certificatiesysteem van de Californische organisatie SCS “Recycled Content Standard V7”
richt zich op het certificeren van producten met recyclaat-inhoud van bedrijven die voor deze
producten duidelijke milieuvoordelen claimen (Type II environmental claims en labeling). Zij
beogen vooral bouwmaterialen en –producten die gebruikt worden in het kader van
CalRecycle-programma en het “US Green Building Council (USGBS) Leadership Energy and
Environmental Design (LEED) Green Building rating system”.
Het SCS-systeem is gebaseerd op de EN ISO 14021 (Environmental labels and declarations –
Self-declared environmental claims) en US-specifieke wetgeving (Tite 40: Protection of the
environment part 261).
Hun certificatiesysteem evalueert geen veiligheids- en gezondheidsaspecten, noch de
performantie van de RC-producten. Alleen de recyclaat-inhoud is belangrijk.
De milieueffecten die bekeken worden houden momenteel nog geen rekening met LCAgegevens die van toepassing zijn op geproduceerde goederen.
Belangrijke auditelementen zijn:
Naspeurbaarheid
Afzonderen van niet conforme materialen en producten
Omschrijving van het productieproces met aanduiding van verschillende in- en outputs.
Materiaalkarakterisatie:
Kwalitatief: steunend op testen door de producent/leverancier, leveranciers-verificatie en
validatie, leveranciersgegevens
Kwantitatief: materiaalleveringen, massa balans, afvalscores en hergebruik van
geproduceerd afval, voorraden

-

Meer info: www.SCSglobalServices.com
De databank van SCS Global Services (US) leert ons dat (situatie mei 2016) vooral
welbepaalde polymere producten / productgroepen gecertificeerd worden die massaal
aangekocht kunnen worden. De belangrijkste gecertificeerde producten met recycled content
zijn:
-

Textielgarens (op basis van R-PET),
Vloerbedekking (vooral PVC)
Materialen die gebruikt worden in composiet-materialen (vb. CORIAN) die gebruikt worden
als werkblad in keukens en in badkamer-meubilair. De producenten van dergelijke
materialen laten diverse kleuren of product-samenstellingen certificeren.

Het groot aantal SCS-certificaten heeft te maken met de specifieke situatie in Californie
(CalRecycle) waar gecertificeerde RC-producten op lijsten komen te staan waaruit
overheidsdiensten voldoende informatie kunnen vinden voor hun specifieke aankopen. Het
kunnen consulteren van gecertificeerde producten vereenvoudigt uiteraard het nemen van
keuzes of het opvragen van bijkomende informatie aan bedrijven of de certificatie-instellingen.
De registratie van dergelijke producten helpt ook om te zien in welke domeinen er veel of zelfs
geen RC-producten te vinden zijn.
RC-producten die door SCS Global services gecertificeerd zijn niet alleen polymere producten.
De overheid heeft zijn aan te kopen producten opgedeeld in 11 verschillende productfamilies
(waaronder kunststoffen).

5.5

QA-CER (Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in
polymeric products)
Het QA-CER certificatieschema werd ontwikkeld door BQA (Belgian Quality Association – een
erkende certificatieorganisatie voor het certificeren van bedrijven voor ISO 9001, ISO 14001
en MKB-systemen) in samenwerking met de geaccrediteerde laboratoria van Centexbel en
Vlaams Kunststof Centrum (VKC).
Het certificatiesysteem, steunend op de normen EN 15347, EN 15343 en ISO 9001, is gericht
op de certificering van industriële bedrijven die polymere recyclaten produceren en/of
toepassen in smeltverwerkingsprocessen.

Het QA-CER systeem is van toepassing op:
-

Sorteerders en recyclagebedrijven van zowel pre-consumer als post-consumer afval van
kunststoffen, textiel of composieten,
Kunststofverwerkers, textiel- en consumentenproducenten die polymere recyclaten
inzetten,
Assemblagebedrijven die samengestelde producten maken met recyclaat-inhoud.

Het certificaat wordt toegekend aan een bedrijf voor het geheel of voor een deel van zijn
activiteiten. Het certificaat kent 3 verschillende niveaus
-

niveau 1: beheeraspecten van recyclaatstromen en toepassingen zonder chemische analyse
van de materialen
niveau 2: niveau 1 + garantie van technische specificaties van recyclaten of producten met
recyclaat-inhoud. Dit niveau omvat externe productcontroles door een erkend lab.
niveau 3: niveau 2 + controle van eco-data en afwezigheid van schadelijke stoffen (REACHen/of RoHS-conformiteit).

Meer info: www.bqa.be
In het voorbije jaar werden de Belgische Govaerts Recycling (Alken) en Beaulieu Technical
Textiles (Comines) door BQA gecertificeerd volgens het QA-CER-certificatiesysteem.
Govaerts Recycling is een inzamel- en recyclagebedrijf van kunststof- en rubberafval. Met de
door hen geproduceerde recyclaten (menging van PP + HDPE / LDPE) produceert het
zusterbedrijf Govaplast o.a. straat- en parkmeubilair alsook diverse andere producten zoals
anti-parkeerpaaltjes, kunststofplanken voor terrassen en afsluitingen, aanlegsteigers,
vlonderplanken, … Hun producten zijn 100% post-consumer recyclaat-producten.
Via het QA-CER-certificaat niveau 2 willen zij aantonen dat er met de door hen geproduceerde
recyclaten zeker en vast geen minderwaardige producenten gemaakt worden. De door
Govaplast geproduceerde goederen zijn evenwaardig als de identieke producten die met virgin
polymeren aangemaakt zouden worden. Via hun design afdeling tonen zij aan dat met
recyclaten volwaardige producten gemaakt kunnen worden.
Beaulieu Technical Textiles is een producent van diverse technische textielproducten zoals
carpetbacking, agrotextiel, bouwtextiel, geotextiel, verpakking, …
Via het QA-CER-certificaat niveau 1 willen zij:

-

-

5.6

hun post-productieafvalstromen over de verschillende Beaulieu-vestigingen in kaart
brengen, opvolgen en herinzetten in tal van hoogwaardige producten met “recycled
content”,
de kwaliteit van de door hen geproduceerde recyclaten waarborgen,
innovaties ondersteunen van producten op basis van recycleerde grondstoffen,
continue verbeteringsprocessen begeleiden op het gebied van recyclaatproductie en/of
productie van producten met recyclaat-inhoud

US-Certificatiesystemen gericht op bouwmaterialen en producten, gebouwen,
bouwinfrastructuren, onderhoud en andere activiteiten – GreenCircle en LEED
De ontwikkeling van deze certificatiesystemen werd gekatalyseerd door US-EPA
(Environmental Protection Agency) om meer gerecycleerde materialen in te zetten en dit het
kader van de bescherming van de natuurlijke grondstofbronnen, het beperken van energie en
de CO2-uitstoot.
In het kader van de beoogde “green buildings” kunnen materialen, producten of volledige
gebouwen en infrastructuur gecertificeerd worden.
In dit kader moeten de certificatiesystemen GreenCircle en LEED gesitueerd worden. Deze
systemen worden vooral toegepast in US en Canada.
Het LEED-systeem (Leadership in Energy and Environmental Design) is een wereldwijd erkend
“green building” certificatiesysteem uitgewerkt door US Green Building Council (USGBC). Dit
systeem beoordeelt diverse bouwaspecten zoals ontwerp, bouwen, gebruik en onderhoud van
gebouwen, huizen en woonomgeving. Milieuverantwoordelijkheid en efficiënt gebruik van
energie en grondstoffen zijn daarbij belangrijke beoordelingscriteria.
Het LEED-systeem wordt beknopt toegelicht op onderstaande websitelink.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design)
GreenCircle is een US-certificatie-organisme met verschillende certificatiesystemen. Hun
productcertificatiesystemen hebben o.a. betrekking op “recycled content”, “recycleerbare
materialen”, “renewable resource content”. Daarnaast certificeren zij ook gebouwen en LEEDconformiteit.
Meer info:
www.greencirclecertified.com
www.usgbc.org/leed

5.7

Certificatiesysteem gericht op elektronica materialen en producten - WEEELABEX
In elektrische en elektronica materialen en producten worden naast (klassieke, edele en
zeldzame aard) metalen ook tal van kunststoffen toegepast. Het recycleren van AEEA
afkomstig uit consumentenelektronica (die ook ingebouwd kunnen zijn in voertuigen,
machines, …) kan interessante recyclaten opleveren die opnieuw ingezet kunnen worden.
Omdat heel wat kunststoffen in deze producten moeilijk te demonteren of af te scheiden zijn
van andere aanwezige materialen en vaak ook SVHC’s (vooral broomhoudende
brandvertragers) kunnen bevatten dient een significant aandeel van de aanwezige kunststoffen
als brandstof die nodig is voor het recycleren van edele metalen (vooral aanwezig in

computers, GSM, consumentenelektronica).
Veel AEEA wordt na het demonteren van bepaalde elementen (kabels, printplaten,
condensatoren, …) direct geshredderd. Uit verschillende densiteitsfracties kan men via flotatieen andere separatietechnieken bepaalde kunststoffen afzonderen.
Bij het manueel demonteren van bepaalde elementen zou men ook grotere kunststofdelen van
bepaalde huishoudapparaten kunnen afscheiden. Om de mogelijke aanwezigheid van
gevaarlijke
substanties
(weekmakers,
brandvertragers,
zware
metalen,
bepaalde
stabilisatoren, …) in AEEA-kunststoffen na te gaan zou men speciale detectiesystemen moeten
toepassen. Wat momenteel niet of zeer zelden gebeurt.
Er worden in Europees verband terecht strengere eisen gesteld aan de recycling van
afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
De norm 'Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence' (WEEELABEX) is de
standard om de verplichtingen van de WEEE-richtlijn (2012/19/EU) na te komen. Deze norm
stelt eisen aan het gehele verwerkingsproces. Het doel is om met nodige zorg voor het milieu
zoveel mogelijk grondstoffen te herwinnen.
WEEELABEX-gecertificeerde bedrijven zijn, net zoals alle andere AEEA-verwerkers, verplicht
om al het e-waste dat zij verwerken, te registreren bij een Nationaal Register, waardoor alle
verwerkte volumes aan de overheid kunnen worden verantwoord. Dat is nodig om de Europese
inzamel-doelstellingen voor e-waste te kunnen halen.
Het WEEEBALEX-certificatiesysteem werd net zoals het EUCERTPLAST-certificatie-systeem
ontwikkeld via het doorvoeren van een EU-project (Life-programma – 2009 – 2012) door een
Europees samenwerkingsverband van producenten en verwerkers.
De WEEBALEX-standaard, die daarbij gebruikt wordt, beschrijft de procedures voor recycling,
bewerking en verwerking van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur.
Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence (WEEELABEX) behandelt
nauwkeurig het begrip 'passende verwerking' dat in de Europese richtlijn vereist is.
Meer info:
www.sgs.be
www.weeelabex.org

Materiaalstromen /
gebruikers

REACH-conformiteit

Product-conformiteit
(techn. Spec.)

geaccrediteerde
organisatie

Systeem-certificatie

Product-certificatie
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Post-consumer kunststoffen –
Eucertplast

X
Enkel voor recyclagebedrijven

TUV-Rheinland

X

UL

X

X

Pre- en post-consumer kunststoffen,
textiel en composieten
Recyclaten + producten

SCS

X

X

Post-consumer kunststoffen

X

Alle materialen die recyclageprocessen
doorlopen hebben – gericht op
recyclage- en productiebedrijven

QA-CER

GreenCircle

TUV

X

X

LEED

X

WEELABEX

X

BQA

X

X

X

Pre- en post-consumer kunststoffen

X

bouwproducten

X

certificatie gebouw of infrastructuur
AEEA-recyclagebedrijven

De RC-certificatiesystemen zijn vooral gericht op het aantonen van de naspeurbaarheid van de
gegevens die gebruikt worden om RC te bepalen en op het beheersen van de productkwaliteit
van recyclaten (van belang voor recyclagebedrijven) of van RC-producten (belangrijk voor
producenten).
De meeste Europese certificatiesystemen zijn recente systemen die slechts bij een zeer
beperkt aantal Europese bedrijven ook geïmplementeerd zijn. Deze systemen zijn vooral
gericht op het beter beheersen en verbeteren van de kwaliteit van recyclaten. Deze systemen
moeten vooral vertrouwen geven aan productiebedrijven om post-consumer recyclaten in te
zetten. De interesse bij productiebedrijven voor kwalitatieve recyclaten neemt toe maar blijft
voorlopig beperkt tot een zeer beperkt aantal kunststoftoepassingen. Als de beschikbaarheid
en de kwaliteit van recyclaten blijft toenemen zal de inzetbaarheid van recyclaten in nieuwe
producten ook toenemen alsook hun interesse om meer RC-producten te ontwikkelen en te
laten certificeren.
Door het beperkt aantal RC-certificaten bij productiebedrijven kan men algemeen stellen dat
de thans bestaande certificatiesystemen (zowel product- als systeemcertificatie) zo goed als
niet gekend zijn bij de Europese consument.
Als de transitie van een lineaire naar een circulaire economie reëel wordt zal ook het belang
voor RC-producten bij consumenten groter worden.

Tot slot willen wij aangeven dat de huidige certificatie-systemen, geen rekening houden met
de mogelijke aanwezigheid van nano-deeltjes en/of zeldzame metalen (vb. Indium, Wolfraam,
…) in bepaalde kunststoffen of in dunne coatings op kunststoffolies.

5.9

REACH-conformiteit en certificatie
De aandacht voor REACH-conformiteit is bij de meeste certificatiesystemen beperkt of
onbestaand. De Amerikaanse systemen zeker niet (REACH is geen thema voor US-bedrijven)
en van de Europese certificatie-organisaties geven alleen TUV en QA-CER de nodige aandacht
aan REACH-conformiteit. Deze onvoldoende aandacht voor de REACH-conformiteit is te wijten
aan de zeer beperkte focus van de meeste recyclagebedrijven op REACH en aan het niet
hebben van de nodige apparatuur en kennis om de REACH-conformiteit van recyclaten of RCproducten zelf te bepalen. De meeste recyclagebedrijven die interesse hebben in product- of
systeemcertificaten richten zich vooral op het recycleren van goed gekende afvalstromen (vb.
meestal uni-polymeer verpakkingsmaterialen of bepaalde bouwproducten) waarvan de REACHproblematiek meestal geen probleem is. Afvalstromen die zij niet kennen of waarvan zij weten
dat die problemen zouden kunnen geven worden niet gerecycleerd (worden ofwel verbrand of
geëxporteerd). Als men de recyclagescore voor kunststoffen wil verhogen dan zullen de
recyclagebedrijven ook aandacht moeten geven aan deze afvalstromen en in de toekomst veel
meer aandacht moeten geven aan REACH-conformiteit.
Maar ook bij productiebedrijven is de aandacht voor REACH (te) klein. De meeste
geproduceerde goederen bevatten zeer veel virgin polymeren en REACH-conforme
ingrediënten die Europa aangekocht worden. De recyclaten die zij daarbij aanvullend inzetten
zijn immers vooral gebaseerd op pre-consumer kunststoffen (die ook REACH-conform zijn)
en/of op een beperkt aantal goed gekende recyclaten (mono-samengestelde of PP/PEmengsels met weinig of geen risico op SVHC’s).

6 Relevante toepassingsdomeinen “recycled content”
Het begrip “recycled content” kan toegepast worden als:
-

beleidsinstrument in het kader van afval- en materialenbeleid of om het implementeren van
circulair economisch model te stimuleren,
toolkit bij bepaalde overheidsaanbestedingen in het kader van groen aankopen (green
public procurement) van goederen en/of diensten,
bijkomende productinformatie voor consumenten of afnemers, waar door de betrokkenen
hun aankoopgedrag eventueel kunnen aanpassen,
leidraad bij het testen, certificeren, valideren, erkennen en/of homologeren van producten,
diensten, installatie, site, infrastructuur, organisatie, …
betrouwbaar marketinginstrument voor bedrijven,
middel om misleidende “green washing” te ontmoedigen of te bestraffen,
werkinstrument bij het uitwerken van nieuwe wetgeving, richtlijnen, normen, …

In dit hoofdstuk willen wij een aantal toepassingsdomeinen voor de (regionale, nationale en
Europese) overheden bespreken. Algemeen kan men stellen dat beleidsmaatregelen en
eventuele doelstellingen m.b.t. recyclage en RC-producten het best genomen worden op het
hoogste niveau, namelijk Europa. Op deze wijze verstoort men het minst de bestaande
markten en vermijdt men onnodig grensoverschrijdend transport van afvalstoffen voor
recyclage en kunnen lokale netwerken gericht op productie van RC-producten versterkt
worden. Het Europees beleid terzake moet uiteraard vertaald worden in federale en regionale
regelgeving en concrete begeleidings- en opvolgingsinitiatieven.
Om misleiding van consumenten te voorkomen en om de betekenis van recycled content voor
alle betrokken actoren in de juiste juridische context te plaatsen is het uitwerken van een
specifiek KB rond producten met “recycled content” aangewezen (zie verder).
Specifieke beleidsmaatregelen zullen het meest succesvol zijn als ze voluit gedragen en
ondersteund worden door de betrokken bedrijven. Zowel recyclage- als productiebedrijven
willen actief meewerken aan het implementeren van een circulaire economie waarbij recyclage
van polymere producten en het gebruik van kunststofrecyclaten essentiële elementen zijn. De
bedrijven beseffen dat de transitie van lineair naar circulair moet steunen op de goede
samenwerking en netwerking tussen bedrijven, andere kennis en inzichten mb.t.
productontwikkeling (o.a. eco-design) alsook op andere afspraken met leveranciers, klanten en
overheden. Overleg tussen bedrijven en overheden is noodzakelijk bij het uitwerken van
specifieke beleidsmaatregelen die een directe invloed hebben op de dagelijkse werking van
bedrijven qua materiaalbeheer, productontwikkeling, aankoop, productie, verkoop en
marketing, dienstverlening.
Als “down-stream”-users van polymeren en verschillende toevoegstoffen weten zowel
recyclage- als productiebedrijven dat REACH-conformiteit voor bepaalde recyclaten moeilijk
kan liggen. Speciale aandacht moet gegeven worden aan het mogelijks gecontroleerd
recycleren van “oude” producten, die door het implementeren van de REACH-wetgeving niet
langer meer marktconform zijn en die na inzamelen in principe alleen nog maar verbrand of
vergast zouden mogen worden.
Realisme, continuiteit en een duidelijke visie op lange termijn zijn belangrijke elementen. EoWcriteria voor polymere afvalstoffen die op Europees niveau vastgelegd moeten worden, mogen
best uitdagend zijn maar moeten zonder zeer veel bijkomende investeringen in analyse-

apparatuur of externe productcontroles / certificaten toegepast kunnen worden. Zowel de
recyclage- als de productiebedrijven verwachten dat er voldoende controle en toezicht door de
overheid is op de REACH-conformiteit van buiten Europa geproduceerde recyclaten of RCproducten.
Met het arbitrair opleggen van een % RC-aandeel in nieuwe producten zullen
productiebedrijven problemen hebben, zeker en vast omdat dit niet altijd mogelijk is en omdat
dit opleggen marktverstorend zal werken. Bijkomend kan het opleggen van RC de innovatie
naar het inzetten van hogere hoeveelheden recyclaat afremmen.

6.1

RC-Beleid
Door het steunpunt beleidsrelevant onderzoek – duurzaam materialenbeheer werd in 2013 de
nota “recycled content als beleidsinstrument – internationale wetgevingsvoorbeelden en
verdere ontwikkeling” uitgewerkt. (https://steunpuntsumma.be/docs/recycled-content-alsbeleidsinstrument). Uit dit onderzoek zijn een aantal belangrijke conclusies te trekken m.b.t.
RC (zie verder).
“Recycled content” als beleidsmaatregel ontstond, voornamelijk in de US, als reactie op
de aanzienlijke toename van gescheiden afvalinzameling in de jaren 80. Hoewel de gescheiden
inzameling leidde tot een substantiële toename in recyclage, bleven veel productiebedrijven
weigerachtig tegenover het gebruik van gerecycleerd materiaal.
Waar men toen vanuit ging, is met uitzondering van een beperkt aantal uni-polymere
producten (PET-flessen, HDPE-flacons, …) waaruit industrieel inzetbare recyclaten gemaakt
worden, nog altijd geldig. In hoofdstuk 1 van voorliggend rapport werden de belangrijkste,
door de bedrijven aangehaalde, redenen aangegeven waarom het inzetten van “postconsumer”-recyclaat nog altijd vrij beperkt is. Betrouwbare kwaliteit en beschikbaarheid van
“post-consumer”-recyclaten zijn voor lokale productiebedrijven, die nog meer dan vroeger
productkwaliteit nastreven, belangrijke voorwaarden die niet of niet altijd gewaarborgd kunnen
worden door de recyclaat-aanbieders. Alleen voor een beperkt aantal polymeren en producten
is men erin geslaagd om deze essentiële voorwaarden te beantwoorden.
Om een overaanbod aan selectief ingezamelde materiaalstromen te vermijden dat meestal
alleen maar verbrand en/of gestort wordt, willen de overheden de vraag naar producten met
recyclaat-inhoud doen toenemen.
Vooral in de US (in verschillende staten) werd al vrij vroeg (jaren 90) een “command-andcontrol”-regelgeving opgezet waarbij een minimaal % “recycled content” in bepaalde
producten (o.a. papier, verpakkingen, …) opgelegd werd. Daardoor werden de producenten
verplicht om gerecycleerde materialen aan te kopen en in te zetten. In het kader van deze
regelgeving werden arbitraire recyclage-doelstellingen voorop gesteld die in veel gevallen niet
realistisch waren of ook niet zo goed opgevolgd werden. In de meeste staten werden de
effecten van dit beleid niet gecontroleerd of bijgestuurd, door het marktverstorende karakter
van bepaalde doelstellingen is het RC-beleid verwaterd of afgevoerd (uitzondering Californië).
De jaarlijkse nalevingsrapporten van CalRecycle wijzen er op dat het “recycled content”verhaal in Californië nog altijd een levende materie is. Algemene info over CalRecycle en de
onderliggende
programma’s,
is
terug
te
vinden
in
hun
algemene
brochure:http://www.calrecycle.ca.gov/Publications/Documents/1408/20110039.pdf
Het succes van het CalRecycle programma steunt op diverse elementen zoals lange termijn
visie, transparant audit en certificatiesysteem, ondersteuning van ondernemingen, opvolging,
productinformatie.

Het onderzoek uitgevoerd door het SUMMA-steunpunt geeft volgende redenen aan voor de
teloorgang van veel ‘Recycled Content”- initiatieven:
-

-

-

-

de (potentiële) RC-normen om een gehalte aan RC op te leggen zijn niet flexibel. Zij
houden geen of veel te weinig rekening met marktverschuivingen en internationalisering
van economische activiteiten die het opleggen van een recyclaat-inhoud aan de lokale
productiebedrijven met zich meebrengt. Dit zou kunnen verholpen worden door de
relevante wetgeving op regelmatige tijdstippen te actualiseren aan de industriële realiteit.
de (potentiële) RC-normen zijn arbitrair(waarom minimaal 10% post-consumer recyclaat,
waarom 50% gerecycleerd papier en niet 45 of 60%, …). Bepaalde, meestal niet kritische,
producten kunnen veel meer recyclaat absorberen. In bepaalde producten kan een grens
van minimaal 10% post-consumer recyclaat al te hoog zijn om de noodzakelijke
productkwaliteit te realiseren. Post-consumer recyclaat is daarenboven een containerbegrip
dat de effecten van mogelijke variaties in de samenstelling van post-consumer recyclaat
niet serieus neemt.
Recycled Content is an sich geen stimulans voor innovatie. Bedrijven die verder gaan
worden niet beloond. Bij bedrijven die het gewenste streefcijfer behalen, valt de motivatie
weg om verdere stappen te zetten. Een gegradeerd waarderingssysteem (zoals een
‘sterren’ systeem) kan dat eventueel wel zijn, indien de meerwaarde van een hoge score
ook tastbaar is voor de bedrijven.
Ongenuanceerde RC-normen die een minimum %RC opleggen aan alle producten, kunnen
leiden tot te veel of te weinig output op productniveau en/of niet-kwalitatieve producten.
De normen houden geen of veel te weinig rekening met de organisatorische aspecten
binnen productenbedrijven en hun normale procesvoering. Het produceren van producten,
in functie van het al dan niet beschikbaar zijn van de noodzakelijke recyclaten, is niet de
normale modus operandi voor het aansturen van een productieproces. Wanneer er gewerkt
wordt met virgin materialen moet men zich geen zorgen maken over de beschikbaarheid
van de noodzakelijke grondstoffen. Een circulair economie, gedreven door recyclage, zal
slechts werken als kwaliteit en beschikbaarheid van recyclaten gegarandeerd kan worden.

Dit alles kan echter geen excuus zijn om geen specifieke beleidsmaatregelen te nemen m.b.t.
“recycled content” van producten.
Dit RC-beleid moet gericht worden op:
1. Het aanmoedigen van grondstofrecyclage en het ontmoedigen van het thermisch
recycleren van polymeer afval. Het laten respecteren van de afval-hiërarchie is daarbij een
belangrijke driver.
2. Het duidelijk definiëren (via KB) van RC-producten waardoor consumenten en afnemers
en RC-producten meer vertrouwen kunnen hebben in RC-producten en waardoor
producenten interesse krijgen om RC-producten te ontwikkelen, te produceren en te
vermarkten.
3. Het toekennen van een positief gewicht aan RC bij duurzaam aankopen door de
overheden.
Bij het nemen van beleidsmaatregelen terzake en het formuleren van concrete acties zal men
steeds aandacht geven aan het stimuleren van productinnovatie en D4R (Design For / From
Recycling) en aan het voorkomen van ongewenste marktverschuivingen. In deze context zal
men het belang van zowel open- als closed-loop recyclage beklemtonen en zal men de termen
up- en downcycling vermijden.

Aanmoedigen van grondstofrecyclage
Grondstofrecyclage kan niet alleen aangemoedigd worden door het inzamelen en ophalen van
afgedankte polymere producten nog selectiever en interessanter te maken voor zowel
consumenten als inzamelaars, maar ook door het (lokaal) mechanisch recycleren te faciliteren
en het thermisch recycleren te ontmoedigen (door het duurder (door heffingen) te maken).
Het lokaal mechanisch recycleren van polymere producten (kunststoffen, textiel, composieten)
faciliteren kan o.a. gebeuren door:
-

-

-

-

het zo snel mogelijk invoeren op Europees niveau van EoW-criteria en dit niet alleen voor
de 5 meest gebruikte mono samengestelde polymeren, maar ook voor polymeermengingen
en -legeringen die aanzien moeten worden als speciale polymeer-grades.
het erkennen van onafhankelijke instellingen voor het analyseren van recyclaten op het
gebied van REACH-conformiteit en het certificeren van recyclaten en recyclagebedrijven.
o Deze instellingen moeten hun expertise en onafhankelijkheid kunnen aantonen als
geaccrediteerd lab (ISO 17025) of certificatie-organisme (ISO 17021).
o Zowel product- als systeemcertificatie-systemen moeten de RC-naspeurbaarheid
van bedrijfsgegevens nagaan alsook de kwaliteitsbewaking van de in- en
outputstromen en van de toegepaste recyclageprocessen. De EN 13543 moet
daarbij als leidraad gebruikt worden.
o De resultaten van de door hen doorgevoerde analyses, controles en audits moeten
intern geregistreerd zijn en moeten door de overheid opgevraagd kunnen worden
in geval van discussie of twijfel.
het op Europees niveau zoeken naar algemeen aanvaarde oplossingen voor het mechanisch
recycleren van producten met SVHC’s. Volgens de huidige REACH-wetgeving zijn
afgedankte of vrijgekomen polymere producten met SVHC’s niet langer meer marktconform
en worden nu verbrand of vergast.
o De conclusies van het RIVM-rapport 2016-0025 “plastics that contain hazardous
substances: recycle or incinerate” kan bij deze zoektocht naar oplossingen een
leidraad zijn.
o In dit kader kan men ook nagaan of “gecontroleerd closed-loop recyclage” van
producten met SVHC niet mogelijk is. Deze close loop benadering kan namelijk
aanzien worden als een verlenging van de levensduur van dergelijke producten.
Het bepalen van randvoorwaarden die dit mogelijk kunnen maken moeten uiteraard
vastgelegd worden. Dit kan alleen op Europees niveau.
het aanmoedigen van investeringen voor het verder opzuiveren van afvalstromen (niet
alleen zuiveringsprocessen maar ook de bijhorende milieutechnieken) waardoor vervuilde
kunststofstromen toch als grondstof inzetbaar zijn.

Aanmoedigen van de productie van RC-producten
De inzetbaarheid van kunststofrecyclaat zal vooral bepaald worden door de beschikbaarheid,
de kwaliteit, de REACH-conformiteit en de prijs van recyclaten in vergelijking met deze van
virgin polymeren. Deze elementen bepalen immers in een zeer belangrijke mate de prijs, de
kwaliteit en de veiligheid van nieuwe RC-producten. Maar ook de interesse van afnemers voor
RC-producten en het toenemend belang van eco-design bij productiebedrijven kan de groei
van RC-producten ondersteunen.
De overheid kan op diverse vlakken productiebedrijven aanmoedigen om kunststofrecyclaten
toe te passen bij de productie van RC-producten. De belangrijkste zijn:

-

-

-

Het ondersteunen van alle initiatieven gericht op het implementeren van een circulaire
economie en van investeringen die noodzakelijk zijn bij deze transitie.
Het eenduidig omschrijven in een KB van wat RC-producten zijn, welke materialenstromen
daarvoor in rekening gebracht mogen worden en hoe de “recycled content” berekend moet
worden. Vooral bij hybride samengestelde producten is het belangrijk om te weten of men
de RC moet bepalen t.o.v. van het totale gewicht van een product of alleen t.o.v. het
gewicht van de kunststoffractie. De minimale eisen die van toepassing zijn op alle RCproducten moeten daarin vermeld worden (zie verder).
Het definiëren van de voorwaarden om erkend te worden als onafhankelijk laboratorium
(ISO 17025) of certificatie-organisme (ISO 17021) voor het afleveren van product- of
systeemcertificaten die betrekking hebben op RC-producten of bedrijven die RC-producten
produceren en/of vermarkten
Het organiseren en opvolgen van gerichte marktcontroles die toezicht moeten houden op:
o het correct toepassen van RC-labels of van milieuverklaringen m.b.t. RC-producten.
o het REACH-conform zijn van recyclaten en RC-producten die buiten Europa
geproduceerd worden.

Aankoop van RC-producten – voorbeeld van een bestaand beleid
Naast het uitwerken van een RC-beleid en het stellen van algemene doelstellingen voor
recyclage en RC-producten heeft CalRecycle (US - Californië) voor zijn eigen overheidsdiensten
die aankopen doen een specifieke richtlijn uitgewerkt rond de aankoop van producten met
recyclaat-inhoud. Door deze richtlijn willen zij het goede voorbeeld geven en de consumenten
stimuleren om dergelijke producten aan te kopen.
“State agencies must purchase recycled products instead of non-recycled products whenever
recycled products are available, if fitness and quality are equal, and are at the same or a lesser
total cost than non-recycled products. The State Legislature has mandated that State agencies
purchase goods and materials from 11 product categories”.
At least 50 percent of reportable purchases are recycled products.
The reportable purchases shall meet each requirement and be applied to the total dollar
amount of each specified product category. The purchase of a recycled product from one
category may not be applied toward the requirements or the total dollar amount of any other
category.
Reused or refurbished products should be considered 100 percent recycled and there is no
minimum-content required.
De “kunststoffen”-groep (één van de 11 categorieën binnen CalRecycle), die door de overheid
aangekocht wordt, omvat verschillende polymere producten zoals cartridges, tapijt,
kantoormateriaal, afvalcontainers, kledij, matten, bouwproducten, tuinmateriaal, afrastering,
verpakkingen, … Deze kunststoffen-groep bevat niet alleen harde en flexibele kunststoffen
maar ook heel veel textielproducten.
Alle RC-producten moeten minimaal 10% “post-consumer” materiaal bevatten om de RCproduct-status te krijgen.
Voor het certificeren van RC-producten heeft CalRecycle procedures uitgewerkt.
De gecertificeerde producten worden opgelijst en kunnen via internet bekeken worden.
Ook worden innovatieve bedrijven in kaart gebracht die er inslagen veel recyclaat in te
zetten met behoud van de noodzakelijke kwaliteit of 100% RC-producten ontwikkelen.

-

Recyclaten zelf worden niet gecertificeerd, dit zijn immers producten die niet door
overheden aangekocht worden.

Aankoop van RC-producten – ontwikkeling van nieuw beleid
Een analoge aankooppolitiek voor RC-producten zou ook op Europees, federaal en/of
regionaal vlak uitgewerkt kunnen worden. Indien een dergelijke keuze gemaakt wordt, is het
belangrijk om de aan te kopen producten of productfamilies duidelijk te omschrijven en
eventueel te illustreren met concrete voorbeelden van RC-producten. In het kader van een
circulaire economie is best vooral de producten te selecteren die binnen de eigen regio of
Europa geproduceerd kunnen worden en waar ook de recyclagebedrijven op in kunnen spelen.
De producten die het meest in aanmerking komen worden opgelijst in bijlage 4.

Voor overheidsaanbestedingen zou een bonussysteem uitgewerkt kunnen worden voor RCproducten. Hoe zwaar het RC-criterium door moet wegen t.o.v. andere gunningsparameters
kan uiteraard functie zijn van het soort product en het belang van deze
overheidsaanbestedingen om de ontwikkeling en de productie bepaalde RC-producten te
stimuleren. Het toepassen van RC mag in geen enkel geval de gewenste productkwaliteit
wijzigen of het voldoen aan wettelijke verplichtingen onmogelijk maken.
Voor het bepalen van RC in dergelijke RC-producten moet men duidelijk aangeven:
-

welke recyclaten (intern, post-production en/of post-consumer) men al dan niet accepteert,
hoe de recyclaat-inhoud berekend moet worden (op het totale gewicht van een
samengesteld product of enkel op de kunststoffractie). Zie bijlage 5 en rekenblad.
welke documenten (productcertificaat, bedrijfscertificaat, …) aanvaard kunnen worden om
RC-producten te aanvaarden.

Als men product- of systeemcertificaten aanvaardt moet men ook aangeven welke labo’s en
certificatie-organismen men erkent. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn daarbij essentiële
elementen die aangetoond moet worden. De ISO-normen 17021 en 17025 kunnen daarvoor
toegepast worden.

6.2

Minimale voorwaarden voor RC-polymere producten
De minimale voorwaarden kunnen gebruikt worden bij het uitwerken van een KB rond RCproducten en bij het uitwerken van een aankoopprocedure van dergelijke producten door de
overheden.
De definitie van RC die in dit kader gebruikt moet worden, is de % gewichtsfractie van
recyclaten in een product zoals omschreven in EN 14021 maar dan zonder de beperking van
interne recyclaten. Een recyclaat is een industrieel inzetbaar materiaal, gegenereerd uit intern
of extern afgedankte producten, die één of meerdere mechanische recyclageprocessen volledig
doorlopen hebben.
Voor samengestelde producten, die niet alleen uit polymere grondstoffen bestaan, is het
noodzakelijk om heel duidelijk aan te geven of daarbij het gewicht van het volledige product
telt ofwel het totale gewicht van de polymere fractie.

Voorstel aangaande minimale voorwaarden waaraan alle polymere producten 2 (kunststoffen,
textiel, composieten, …) met recyclaat-inhoud moeten voldoen aan volgende 3 voorwaarden:
1. Een bepaald % recyclaat bevatten. Het % gewichtsaandeel binnen het polymeer aandeel
van een product wordt opgelegd om het product in aanmerking te laten komen voor de
naam ‘RC-product’. Het is aan de aanbestedende overheid om te beslissen hoe hoog dit
percentage moet liggen. Dit kan:
a. Een minimum %, arbitrair opgelegd op basis van het type product (zo kan men
een veel hoger % RC opleggen voor bvb een scheidingswand dan voor een printer)
b. Proportioneel. Er wordt geen absoluut minimum opgelegd, maar hoe hoger het %
RC, hoe hoger de bekomen gewogen ‘bonus’ voor RC.
c. Een combinatie van beide: er is een minimum %RC en er is een bonuswaarde te
verkrijgen voor elke stap van x% RC die daar boven gaat.
Indien men kiest voor een arbitrair systeem kan men bijvoorbeeld starten met een
minimaal RC-niveau van 10%. Een dergelijk niveau houdt het evenwicht tussen de
gewenste kwaliteit van deze RC-producten en het gebruik van extern recyclaat (maw meer
dan alleen intern verwerkt recyclaat). In functie van technologische ontwikkelingen binnen
de circulaire economie kan dit arbitrair opgelegd niveau dynamisch evolueren.
In dit voorstel hanteren wij niet de RC-definitie volgens EN 14021, maar gaan wij ervan uit
zowel intern recyclaat, pre-consumer en post-consumer recyclaten in rekening gebracht
kunnen worden voor het bepalen van “recycled content”, zoals omschreven in sectie 4.1.
Dergelijke recyclaten, afkomstig uit afgedankte producten, hebben minstens één
(mechanisch) recyclageproces volledig doorlopen.
Het aanvaarden van alle recyclaatstromen (intern, pre-consumer, post-consumer) in een
RC-product is belangrijk om voldoende draagvlak van producenten te hebben en doet niets
af van de milieudoelstellingen die door overheden vooropgesteld worden (vermijden van
afvallen en materiaalrecyclage, reduceren van CO2-emissies, duurzaam energie, …).
Het aanvaarden van alle materiaalstromen voor het berekenen van de “recycled content”
sluit niet uit dat de producent deze verschillende soorten moet opnemen in de
productsamenstelling. In de product- en productiefiches moeten de verschillende materiaalstromen altijd naspeurbaar zijn.
Uiteraard kan de overheid altijd beslissen om bepaalde recyclaatstromen toch niet in
rekening te brengen voor het bepalen de “recycled content” van specifieke producten.
In een KB m.b.t. recycled content moet er wel duidelijk aangegeven worden dat
biodegradeerbare, composteerbare en oxodegradeerbare polymeren niet ingezet mogen
worden voor de productie van RC-producten. Deze polymeren worden uitgesloten omdat
de aanwezigheid van dergelijke polymeren de stabiliteit van het ganse polymere product
niet kunnen garanderen. Voor het aangeven wat men onder biodegradeerbare en
composteerbare polymeren moet verstaan kan er verwezen worden naar het KB van 9
september 2008 rond productnormen voor composteerbare en biologisch afbreekbare
materialen.
Via chemische analyses is het onmogelijk een onderscheid te maken tussen virgin en
gerecycleerde polymeren. De “recycled content” kan alleen bepaald worden aan de hand

2

Dit omvat alle product categorieën zoals opgesomd in bijlage 4

van productiegegevens. Het rekenblad in bijlage laat toe om met deze gegevens van de
betrokken producent de RC te berekenen en dit voor zowel eenvoudige als samengestelde
producten. Deze productgegevens moeten naspeurbaar zijn en mogen geen betrekking
hebben op een eenmalige analyse. Een bedrijf moet immers in staat om telkens opnieuw
deze “recycled content” te garanderen. Dit veronderstelt dat het betrokken bedrijf de
oorsprong van de ingezette materialen kan aantonen en ook de nodige kwaliteitsgaranties
kan leveren. Het aantonen van de “recycled content” van een product kan ook gebeuren
aan de hand van een product- of een bedrijfscertificaat.
2. Het RC-product moet voldoen aan de van toepassing zijnde technische specificaties en
andere kwaliteitseisen of wettelijke voorschriften die als dusdanig gekend zijn of
gedocumenteerd zijn.
a. De technische specificaties en andere kwaliteitseisen zullen steeds product
specifieke eisen zijn die vastgelegd zijn in normen, lastenboeken of technische
fiches.
b. De aantoonbaarheid van het conform zijn steunt op interne kwaliteitscontroles of
op een extern analyseverslag van een erkend lab. De controles of analyses moeten
verwijzen naar het van toepassing zijnde productieorder of -lot en naar de
gebruikte normen en specificaties. De daarbij gebruikte analyseverslagen mogen
niet ouder zijn dan 1 jaar.
c. De kwaliteitscontroleresultaten of analyseverslagen kunnen opgevraagd worden in
geval van discussies.
3. Het RC-product mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of voor het milieu.
a. Concreet betekent dit dat het RC-product REACH-conform is en dat de eventueel
van toepassing zijnde communicatieplicht correct is.
b. Indien recyclaten ingezet worden die buiten Europa geproduceerd werden dan moet
de REACH-conformiteit voor elk lot aangetoond worden.
c. De aantoonbaarheid van REACH-conformiteit steunt op verklaringen / certificaten
van grondstofleveranciers of van erkende labo’s, maar kan ook steunen op
ecolabels zoals Europees Eco-label, Oeko-Tex, Blauwe engel, …enz. De daarbij
gebruikte analyseverslagen, certificaten of ecolabel-systemen mogen niet ouder
zijn dan 1 jaar.
Wanneer het aan te kopen product samengesteld is uit diverse kunststofcomponenten die
gemakkelijk te demonteren of af te scheiden zijn gelden bovenstaande criteria voor de
afzonderlijke componenten waarin kunststoffen verwerkt zijn.
De aantoonbaarheid van diverse RC-elementen steunt naast het registratiesysteem van de
producent zelf op certificaten gegeven door derden. De certificatie-organisaties die certificaten
afleveren moeten uiteraard erkend zijn de betrokken overheid.

6.3

Gebruik van RC bij ecolabels.
Bovenstaande minimale voorwaarden kunnen ook gebruikt worden als aanzet bij het eventueel
toepassen van RC bij het Europese Ecolabel-systeem.
Momenteel is RC bij de meeste producten geen criterium, maar kan in geval van relevantie en
industriële haalbaarheid eventueel toegepast worden.
Voor bepaalde componenten van PC-computers heeft men wel deze overweging gemaakt.
De
Europese
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/personal.pdf).

kunststoffederatie PlasticsEurope heeft naar aanleiding van dit document een aantal
overwegingen
en
bedenkingen
geformuleerd.
(http://www.plasticseurope.org/documents/document/201301071536582012_10_03__plastics_industry_views_on_ecolabels.pdf)
In het kader van het eventueel toepassen van RC voor ecolabels willen wij de relevantie voor
de verschillende Ecolabel categorieën aangeven waarin polymere producten (kunststoffen,
textiel, composieten en coatings), bepaalde componenten of hun verpakking van toepassing
(kunnen) zijn.
Relevant
textiel voor kleding
bedlinnen en interieurtextiel
schoenen
vloerbekleding textiel
matrassen
Weinig/deels relevant

-

toestellen* (6 productgroepen)
smeermiddelen**
schoonmaak en hygiëne** (8 productgroepen)
verven en vernissen**
groeimedia en bodemverbeteraars**

Niet relevant

-

papierproducten (5 productgroepen)
toeristische diensten (2 productgroepen)
toiletten en urinoirs
kranen en doucheknoppen
vloerbedekking (2 productgroepen)

*behuizing, ** verpakking

6.4

Combineren van overheidstools
Het RC-instrument kan uiteraard ook gecombineerd worden met andere tools die door
de overheid toegepast kunnen worden. Zinvolle combinaties zijn:
Verhandelbare recyclagecertificaten voor bepaalde ingezamelde materialen en recyclaatinhoud van producten die met de gerecycleerde materialen gemaakt worden
UPV van bepaalde EOL-producten die teruggenomen en gerecycleerd worden (door henzelf
of door een organisatie opgericht door de producenten) en de recyclaat-inhoud van nieuwe
producten die met de recyclaten aangemaakt worden.
Het invoeren of toepassen van verhandelbare recyclagecertificaten en UPV’s zijn altijd
regionale of federale beslissingen die mogelijks marktverstorend kunnen werken. Voorafgaand
overleg met alle betrokken actoren (overheid, recyclage- en productiebedrijven) is
noodzakelijk.
Voor samengestelde producten bestaande uit diverse materialen met verschillende densiteit,
zoals in autowrakken en AEEA waar de metaalfractie (ferro, nonferro en zeldzame metalen)
duidelijk doorweegt in vergelijking met de lichtgewicht en volumineuze kunststoffen, is het
belangrijk om voldoende focus te geven aan kunststoffen. Recyclage en UPV-doelstellingen,
uitgedrukt in “tonnages” zijn interessant voor metalen en keramiek, maar zijn voor
volumineuze en licht materialen zoals kunststoffen en textiel duidelijk een nadeel. Als men
kunststofrecyclage wil aanmoedigen zal men met dit nadeel rekening moeten houden.

6.5

Onderzoek en preventie-initiatieven
Naast deze specifieke beleidsinstrumenten om bestaand afval nuttige toepassingen te geven
kunnen de diverse overheden ook het noodzakelijk onderzoek stimuleren en ondersteunen
alsook alle initiatieven gericht op het voorkomen van kunststof afval.
Deze acties zijn noodzakelijk om het aandeel thermisch recycleren (verbranden) van
energierijk kunststof afval terug te dringen of om het inzetten van virgin materiaal in nieuwe
producten te beperken.
Onderzoek betreffende recyclage en polymere RC-producten moet zich vooral richten op:
Het zuiveren van afvalstromen via verwijderen van onzuiverheden en de extractie van
SVHC’s componenten en kleurstoffen. Zuivere en ontkleurde recyclaten zijn bruikbaar in
veel meer producten.
Verbeteren van de recycleerbaarheid van kunststof producten door de substitutie van SVHC
(maar meestal zeer performante toevoegstoffen) door nieuwe materialen, het toepassen
van meer performante polymeren of het verbeteren van de demonteerbaarheid van
samengestelde producten.
Stabiliseren en compatibiliseren van recyclaten waardoor ze ruimer inzetbaar worden.
Valoriseren van “chemical content” in recyclaten. Voor het bepalen van de waarde van een
recyclaat kijkt men thans alleen naar de polymeerinhoud en niet naar de aanwezigheid van
bepaalde ingrediënten / toevoegstoffen die een grotere toegevoegde waarde hebben dan
commodity polymeren.
Het energetisch efficiënt verkleinen van thermosets, composieten en rubbers. Om meer
ingezet te kunnen worden moet het energie- en materiaalverbruik (messen, hamers, …)
voor het verkleinen van deze materialen gereduceerd worden.
Levens cyclus analyse (LCA) van RC-producten.
Preventieve acties moeten focussen op:
Opleiding Eco-design / design for dismantling / design for recycling
Samenwerking producenten en recyclagebedrijven m.b.t. informatie-uitwisseling qua
samenstelling van producten, ontmantelen en recycleren
Ontwikkeling en promoten van herbruikbare verpakkingen.
Dematerialisatie van kunststof producten. Veel producten bevatten meer materiaal die
nodig om de gewenste eigenschappen te bekomen.
Technologisch advies aan bedrijven om afval te vermijden.
Het bewust maken van consumenten van het belang en de waarde van kunststoffen in
onze samenleving.
De resultaten van zowel onderzoeksprojecten als van preventieve acties kunnen dienen om de
doelstellingen periodiek aan te passen, alsook om de wetgeving rond bepaalde producten te
verfijnen.
Het is belangrijk dat de regelgeving mee evolueert met nieuwe proces- en
productontwikkelingen. Als de kwaliteit van RC-producten beheerst en gegarandeerd kan
worden en als men kan aantonen dat producten met recyclaat-inhoud aan alle van toepassing
zijnde wetgeving en regelgeving voldoet, zou men geen RC-producten mogen uitsluiten op
basis van hun recyclaat-inhoud.
Voorbeelden:

-

-

-

Als men erin zou slagen om SVHC houdende kunststoffen in AEEA of autowrakken
gemakkelijk te scheiden van kunststoffen die geen SVHC’s bevatten, dan kan men de van
toepassing zijnde wetgeving of regelgeving aanpassen om de risicoloze kunststofstroom uit
AEEA of voertuigen in te zetten in diverse toepassingen.
Als schadelijke weekmakers uit PVC op een economisch verantwoorde wijze geëxtraheerd
kunnen worden, dan kan men het aldus herwonnen PVC ook ruimer inzetten in nieuwe
producten.
In bepaalde bouwproducten, zoals hoge druk gasbuizen, mag men in principe geen
recyclaten inzetten. Als producenten van virgin polymeren en compounds waarin recyclaat
verwerkt is, kunnen aantonen dat er helemaal geen risico’s verbonden zijn met het
beheerst gebruik van recyclaat, zou men de productnormering en wetgeving ter zake
moeten aanpassen.
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Bijlage 2: afkortingen
AEEA

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

BDE

bromated diphenyl ether

BPF

British plastic federation (UK)

BSI

British standardisation institute (UK)

CLP

Classification, labelling and packaging

CRB

centrale raad voor het bedrijfsleven

DTT

dithiothreitol

EEA

Elektrische en elektronische apparaten

ELV

End of life vehicles

EMAS

eco-management and audit scheme

EOL

End of Life

EoW

end of waste

EPA

environmental protection agency (US)

EPRO

European plastic recycling organisation

EPS

expanded polystyreen

EUPC

European plastic converters

EuPET

European association unoriented PET-film

FOD

Federale overheidsdienst

FR

fire retardant

HBCDD

hexabroomcyclododecaan

HDPE

high density polyethyleen

IML

in mould labeling

ITO

indium tin oxide

JRC-IPTS

Joint Research center Institute for prospective technological studies

LCA

Life Cycle Analyses

LDPE

low density polyethyleen

LED

licht emitterende diode

LEED

leadership energy and environmental design (US)

MFI

Melt flow index

MKB

milieu kwaliteitsbeheer

NIR

Nabij Infra rood

OEM

Original Equipment Manufacturer

OLED

organische licht emitterende diode

PA

polyamide

PAH

polycyclisch aromatisch hydrocarbon

PAS

Plastic action System (UK)

PBB

polybromated diphenyls

PBDE

polybromated diphenyl ether

PE

polyethyleen

PET

polyethyleen tereftalaat (polyester)

PFOS

perfluoro-actaan sulfonaat

POP

persistent organic pollutants

PO

polyolefines

PP

polypropyleen

PRE

plastic recyclers europe

PS

polystyreen

PVC

polyvinylchloride

QA-CER
RC

quality assurance of content and eco-data of recycled materials in polymeric
products
recycled content

REACH

Registration, evaluation and authorisation of chemicals

RFID

Radio frequency Identification

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (Nederland)

RoHS

restriction on hazardous substances

R-PET

recycled PET

SUMMA

steunpunt duurzaam materialenbeheer (VL)

SVHC

Substances of Very High Conern

UPV

uitgebreide producenten verantwoordelijkheid

VKC

vlaams kunststof centrum

WEEE

waste of electric and electronic equipment (AEEA)

WPC

Wood plastics composites

WRAP

waste and resources action (UK)

XRF

X-ray fluorescentie

Bijlage 3: overzicht normen
EN 12099

Plastics piping systems - Polyethylene piping materials and components.
Determination of volatile content

EN 13430

Packaging- Requirements for packaging recoverable by material recycling

EN 13437

Packaging and material recycling - Criteria
Description of recycling processes and flow chart

EN 14020

Environmental labels and declarations - General principles

EN 14021

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims
(Type II environmental labelling)

EN 14024

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling -Principles and procedures

EN 14025

Environmental labels and declarations
declarations - Principles and procedures

EN 15342

Plastics - Recycled plastics - Characterization of polystyrene (PS) recyclates

EN 15343

Plastics - Recycled plastics - Plastics recycling traceability and assessment
of conformity and recycled content

EN 15344

Plastics - Recycled plastics - Characterization of polyethylene (PE)
recyclates

EN 15345

Plastics - Recycled plastics - Characterization of polypropylene (PP)
recyclates

EN 15346

Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(vinyl chloride) (PVC)
recyclates

EN 15348

Plastics - Recycled plastics
terephthalate) (PET) recyclates

EN 15347

Plastics - Recycled Plastics - Characterization of plastics waste

EN ISO 1133

Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics

EN ISO 179-1

Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Noninstrumented impact test

EN ISO 179-2

Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 2: Instrumented
impact test

EN ISO 180

Plastics - Determination of Izod impact strength

EN ISO 306

Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening
temperature (VST)

EN ISO 3451-1

Plastics - Determination of ash - Part 1: General methods

EN ISO 527-1

Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles

EN ISO 527-2

Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for
moulding and extrusion plastics

EN ISO 527-3

Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for
films and sheets

ISO 14001

Environmental Management (EMS)

-

-

for

Type

recycling

III

Characterization

methods.

environmental

of

poly(ethylene

ISO 14040

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and
framework

ISO 14043

Environmental
interpretation

ISO 14044

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and
guidelines

ISO 15270

Plastics - Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste

ISO 17021

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems - Part 1: Requirements

ISO 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories

ISO 20400

Sustainable procurement - Guidance

ISO 9001

Quality Management systems - Requirements

management

-

Life

cycle

assessment

-

Life

cycle

Bijlage 4: analyse recycled content product categorieën

productcategorie

Food

+1

-

+++

+

-

Non-food

++

+

+++

+

-

+++

+3

++4

+++

+++

++

+3

-

++

++

++2

++

++

++

++

+++

+++

++

+++

+++

+

++

++5

++

++

Bouw en constructie

Transport

Bruikbare technologie

Relevantie
aanbestedingsopdrachten

Relevantie regionale
kunststofindustrie

Regionale inzameling/

sortering / verwerking

Tolerantie

Opportuniteit recyclaat

Verpakking

Folie- en blaasextrusie,

Profiel-extrusie, sheetextrusie
Extrusie, spuitgieten

(automotive)
Textiel
(kledij, interieur, technisch)
Outdoor
(tuin, straat, container, landbouw)
Andere
(speelgoed, kantoor, EEA…)

Tabel – relevante kunststofproductcategorieën
1

:
:
3
:
4
:
5
:
2

voornamelijk PET, PO
voornamelijk PET (uit verpakking)
onderhevig aan normering
voornamelijk PVC, (PE)
via recupel / container harde kunststoffen

Vezel-extrusie, spinnen,
non-woven
Intrusie, spuitgieten, folieextrusie, sheet-extrusie
Spuitgieten, extrusie,
thermovormen

Producten die gerecycleerde plastics bevatten
Zeer tolerant wat
betreft kwaliteit
van het recyclaat
tuinmeubilair

Middelmatig tolerant wat betreft
kwaliteit van het recyclaat

High end wat betreft kwaliteit van het
recyclaat

gevelbekleding

baby flessen

geluidswanden

jerrycans

verpakking non-food

afdekkingen
nutsleidingen
opvulprofielen

PVC buizen

folie applicaties ( mono-layer)

WPC materialen

closed loop food packaging

Dempingsmaterialen voor weg en rail
verkeer
backings van voltapijt

open loop PET

afwerkingsprofielen (niet-zichtbaar)
bloempotten

Tabel - Producten die gerecycleerd kunststof bevatten

Bijlage 5: Voorbeeld voor het berekenen van de “recycled
content” van een samengesteld product
Een lokale overheid zou bijvoorbeeld kunnen beslissen om draagbare kunststoffen tuinstoelen
aan te kopen of daarvoor een aanbesteding uit te schrijven.
Het bestek zou een aantal technische aspecten kunnen vastleggen zoals:
Kleur van stoelen: RAL-kleur ….
Diverse afmetingen: zithoogte, rugvlakhoogte, minimale afmetingen zitvlak
Kleurechtheid en UV-bestendigheid
Draagkracht: stabiel tot 150 kg belasting
Maximaal gewicht is om ergonomische redenen vastgelegd op 12 kg
Vouwbaar of stapelbaar
Geen schadelijke stoffen bevatten (REACH-conform)

Voor al deze technische aspecten kan men ook verwijzen naar specifieke normen.
Om de markt voldoende te laten spelen zal men de productsamenstelling niet verder
vastleggen. Alle producten die voldoen aan bovenstaande technische specificaties komen in
principe in aanmerking. Toch wil men naast het prijscriterium ook het belang van
gerecycleerde materialen laten meespelen.
Via dit voorbeeld willen wij aantonen dat het RC-gehalte van een samengesteld product niet zo
eenvoudig te interpreteren is. Een tuinstoel bestaat immers uit een onderstel en een
bovenstel. Het onderstel kan bestaan uit metalen poten (staal of aluminium), houten poten,
glasvezelversterkte kunststofpoten. Het bovenstel kan een kunststofschelp zijn maar kan ook
een metalen of composietframe zijn waarin gecoat textiel gespannen wordt.
Omdat alle materialen die daarbij gebruikt worden een ander soortelijk gewicht hebben, zijn
deze densiteitsverschillen zeer belangrijk voor het berekenen van het RC-gehalte dat berekend
kan worden op het totale productgewicht of op de kunststoffractie. Via het rekenblad (aparte
excel) kan men deze effecten illustreren (screenshots onder).

Screenshots rekenblad recycled content

