Businessmodelcanvas Return2Polyester
Ee n b u s i n essm od elc anvas w a ar mee d e P o lyest er-kr in gloo p i n d e W e stas-r egio ge slo te n ka n w o r den .
Gebaseerd op de hoofdvraag en wens van het Kennislab voor Urbanisme (opdrachtgever):
“Hoe kun je de Westas versterken zodat het economisch en innovatief een nog sterker gebied wordt? + het maken
van een businessplan”,
Is in samenspraak met Delta Development (partner) en SchipholAreaDevelopmentCompany (partner) de
onderzoeksvraag als volgt omschreven:
Welke onderdelen binnen de PolyEthyleenTereftalaat (verder Polyester)-keten kunnen waar in de Westas- regio
(globaal het gebied lopend rondom het Noordze ekanaal tot en met Schiphol en de Greenport Aalsmeer)
plaatsvinden om de circulaire economie in de Westas-regio op de kaart te zetten?
Uit bovenstaande wensen en de hoofdvraag volgt onderstaande opdracht:
Het schrijven van een businessmodelcanvas om de relevante* onderdelen uit de Polyester-keten in de
Westas-regio te laten plaatsvinden.
*=geschikt voor circulaire stromen.

Op pagina 4 vindt u een beknopt overzicht van het businessmodelcanvas.

Onderstaande onderdelen worden verder in dit businessmodelcanvas behandeld:
1. Een weergave van de Polyester-kringloop.
2. Een weergave van de gewenste toekomstige Polyester-kringloop.
3. Een financieel model (NettoContanteWaarde-berekening).
4. Een uitgebreidere invulling van het businessmodelcanvas.
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Haagse Hogeschool; Climate&Management; Den Haag
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Het sluiten van de Polyester kringloop is wenselijk omdat daarmee het gebruik van aardolie af zal nemen doordat er
minder nieuwe producten gemaakt hoeven worden. Hierdoor neemt dan ook de carbon -footprint van Polyester af.
Wel moet duidelijk zijn dat het s luiten van de kringloop een laatste stap is, het voorkomen van afvalvorming heeft
altijd de voorkeur, dit zijn namelijk de stappen welke het minste milieubelastend zijn. Op het gebied van Polyester
wordt al gekeken naar manieren om afvalvorming te voorkome n. In onderstaand schema staan vier
processen/handelingen welke met uitzondering van de vierde, reeds worden toegepast.
Waarbij het hoogste nummer de beste optie is qua vermijden van milieubelasting.
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1. Het thuis hergebruiken van verpakkingen en kleding.
2. Het statiegeldsysteem (directe recycling) van PET-flessen waarbij
deze in winkels worden ingenomen en naar de vullende partij (eigenaar)
geretourneerd worden.
3. Het Plastic Heroes systeem waarbij het Polyester niet direct naar een
eigenaar teruggeleid kan worden en wordt ingezameld voor recycling.
4. Dit is de nieuwe mogelijkheid waarbij Polyester materialen uit de
afvalfase worden gehaald en hergebruikt zullen worden.
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winkels.

Duurzamer
Stichting zonder
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Inzameling melden op afvalkalender.
HVCgroep reclame wagens.
Relatiebeheer.
Sales.

Verkoop gerecycled virgin Polyester grondstof.
Verkoop oplosmiddel afvalstof als brandstof.
Subsidies voor sociale werkplekken (“Employment and Social
Innovation programme” Europese Unie).

4

1. Polyester-kringloop
Alvorens een uitspraak te doen over welke onderdelen van de Polyester-keten in de Westas-regio kunnen
plaatsvinden is er onderzocht hoe Polyester voorkomt.
In dit hoofdstuk wordt Polyester van grondstof tot afvalproduct uiteengezet en er wordt gekeken of die specifieke
onderdelen een rol in de Westas (kunnen) hebben.

Polyester- grondstoffen
“Polyester is een polymeer bestaande uit een groot aantal (n) repeterende eenheden. Vele jaren zijn ethyleenglycol
(EG) en dimethyltereftalaat (DMT) de grondstoffen geweest voor de bereiding van Polyester [Chemische
feitelijkheden 12; 1994].
Polyester is van oudsher een petrochemisch (aardolie) product en daarmee eindig (niet hernieuwbaar).
Wetend dat het een chemisch proces betreft is er gekeken naar alle stappen die hier aan te
pas komen om alle overige benodigde handelingen en materialen te bepalen, dit chemisch
proces wordt in de volgende paragraaf uitgebreid uiteengezet.

Naast Polyester op aardolie basis zijn er tegenwoordig ook alternatieve grondstoffen beschikbaar.
Zo zijn “The Coca-Cola Company, Ford Motor Company, H.J. Heinz Company, NIKE, Inc. en Procter & Gamble”
samengegaan in het Plant Polyester Technology Collaborative [Coca-Cola; 2012].
Zij streven naar het gebruik van 100% plantaardig Polyester.
Coca-Cola maakt al gebruik van de plantbottle™, waarbij tot 22,5% plantaardig materiaal wordt toegepast en
minimaal 25% gerecycled.
Coca-Cola Nederland is in samenwerking met Avantium in 2011 begonnen aan de ontwikkeling van een 100%
plantaardige PEF-fles [Coca-Cola; 2013/2014]. PEF wat staat voor polyethylene furanoate is een alternatief product
met andere verwerkingseigenschappen en kan hierdoor niet in dezelfde recyclestroom worden teruggebracht!
[Packagingdigest; 2014].
Waarom is dit onderzoek niet gericht op het inzetten van 100% plantaardig Polyester?
Naast bovenstaand probleem wordt door het toepassen van plantaardig Polyester een vraag naar plantaardige
grondstoffen gecreëerd, hiervoor is land nodig welke nu gebruikt wordt voor het verbouwen van voedsel dan wel als
ecologische zone. Door het toepassen ontstaat er een vraag naar grond (ILUC; indirect land use change) waar het
huidige grondverbruik naartoe verplaatst wordt.
Volgens onderzoek naar biobrandstoffen, wat vergelijkbaar is omdat daarbij petroleum vervangen wordt, blijkt dat
door de ILUC een grote hoeveelheid emissie vrijkomt (uit de kap van oerwoud voor landbouwgebruik ) welke de
besparing door het gebruik van biobrandstoffen teniet kan doen [CEdelft; 2010].
Er wordt aangenomen dat dit hetzelfde is voor plantaardig Polyester en het onderzoek richt zich daar niet op.

Polyester-grondstoffen en alternatieven hiervoor hebben geen plaats in de Westas.

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Polyester-chemie
“Polyester is een polymeer bestaande uit een groot aantal (n) repeterende eenheden. Vele jaren zijn ethyleenglycol
(EG) en dimethyltereftalaat (DMT) de grondstoffen geweest voor de bereiding van Polyester. Ethyleenglycol wordt
gemaakt uit etheen terwijl dimethyltereftalaat uit para-xyleen wordt bereid. Zowel etheen als para -xyleen zijn
basisgrondstoffen uit de petrochemische industrie. De bereiding van Polyester, een polymerisatie, vindt plaats in een
tweetal reversibele (omkeerbare) processtappen, die zonder tussentijdse zuivering worden uitgevoerd [Chemische
feitelijkheden 12; 1994].
Onderstaande afbeelding 2 geeft grofweg weer welke chemische processen (oranje) en materialen (blauw) hier aan
te pas komen. Aan de hand van de grondstoffen heb ik telkens een stap teru g gezet om te kijken waar die specifieke
grondstoffen vandaan komen.

Afbeelding 2; chemisch overzicht Polyester
Zoals te zien kunnen slechts drie van de materialen (water, 2,5-dimethylfuraan en Biomassa; allen groen gearceerd)
reeds uit duurzame bronnen komen, dit is natuurlijk ook altijd aan te bevelen!

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Polyester wordt geproduceerd in Rotterdam door Indorama Holdings bv (afbeelding 3).
Zij verrichten de laatste stap. Het is niet interessant om met deze partij te gaan concurreren, zij zijn momenteel:
Wereldwijd, Europees en in de Verenigde Staten de grootste Polyester fabrikant. En hebben de intentie om in 2015
de productie te verdubbelen.

Afbeelding 3; Indorama Holdings bv in de Rotterdamse Haven

De overige materialen van de eerdere proces stappen hebben geen herkomst in Nederland.
Dit blijkt ook uit mijn interview met Henk Bats [bijlage 1; Interview Henk Bats], hij geeft aan dat de grondstoffen voor
de (in het proces eerdere) chemische processen in het Midden-Oosten en China gesubsidieerd worden door de
overheid en daar vaak in overvloed aanwezig zijn.
Polyester-chemie heeft geen plaats in de Westas

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Polyester
Nadat de grondstoffen met een chemisch proces zijn omgezet heb je de grondstof Virgin -Polyester,
voor het gemak wordt dit Polyester genoemd.
Waarom wordt de keuze voor het gebruik van Polyester gemaakt?
Polyester heeft verschillende voordelen ten opzichte van de alternatieven, onderstaand een kort overzicht hiervan
[PolyesterPOWER; 2014] voor het gebruik in de verpakkingsindustrie.
Polyester:
-Is lichtgewicht, dit bespaart transportkosten en brandstoffen.
-Flessen zijn vaak net iets kleiner, hierdoor naast besparing in transport ook meer ruimte beschikbaar in
winkelschappen.
-Kan een langere houdbaarheidsdatum realiseren en hiermee a fval/verspilling voorkomen door de hoge lucht,
temperatuur en UV weerbaarheid.
-Is veiliger, minder breekbaar, hierdoor geen stilliggende productielijnen en verspilling.

Afbeelding 4; verschillen in tonnage, energie consumptie en emissie plastic verpak kingen vervangen [Denkstatt;
2011]
Zoals uit afbeelding 4 blijkt is de emissie (GHG = Greenhouse gas) over de volledige levenscyclus voor het gebruik van
alternatieve materialen in de plaats van plastic 2,7x zo groot.

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Polyester is niet alleen PET-plastic (flessen) maar ook een vezel!
Polyester is een vezel en wordt dan ook in zeer verschillende toepassingen ingezet:
Textieltoepassingen:
 bijmenging bij katoen en wol
 overhemden en blouses
 japonnen, kostuums, rokken en regenkleding, bedrijfskleding
 sport- en vrijetijdskleding
 vitrage
 meubelbekleding.
Technische toepassingen:
 jachtzeildoek
 trossen voor boorplatforms
 transportbanden
 versterking voor autobanden
 veiligheidsgordels.

Film/Folies
8%

PET GEBRUIK

Flessen
28%

Vezels
64%

Afbeelding 5; Polyester gebruik [Avantium; 2014] 36% verpakkingen, 64% vezels.
Gerecycled Polyester
Op dit punt komt ook het recyclaat Polyester (rPolyester) (daar waar mogelijk) voor het eerst in contact met het pure
Virgin-Polyester.

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Polyester-fabrikant
Vanuit de aangeleverde Polyester granulaat (korrels) en rPolyester maken verschillende fabrikanten verpakkingen en
vezels.
Deze Polyester-fabrikanten zitten ook reeds in de Westas.
Aan de hand van de “database bedrijven 2014-07-01; regio Amsterdam; Chemie, Energie, Kunststof, Onbekend en
Recycling” welke ik van SADC mocht inzien heb ik een overzicht gemaakt van partijen welke in de regio Westas zich
bezig houden met Polyester.
Dit bestand is vertrouwelijk en daarom niet als bijlage toegevoegd.
De database zoals bovenstaand gesorteerd leidde tot 318 bedrijven.
Onderstaande stappen zijn genomen om tot een verdere verfijning te komen. Deze stappen zijn voorgelegd aan en
goedgekeurd door Reinoud Fleurke (Senior Projectleider Schiphol Area Development Company N.V.).


Verwijderen van bedrijfsfunctionaliteiten. Verwijderd zijn:
o Beheer en exploitatie van transportnetten
o Productie van elektriciteit door windenergie
o Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en warmtekracht
o Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
o Vervaardiging van kabels van optische vezels
o Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
o Vervaardiging van kleur- en verfstoffen
o Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
o Vervaardiging van lijm en bereide kleefstoffen
o Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
o Vervaardiging van parfums en cosmetica
o Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
o Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt, mastiek
o Vervaardiging van windturbines
o Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
o Voorbereiding tot recycling van metaalafval

Dit leidt tot 223 bedrijven.


Verwijderen van bedrijven kleiner dan 25 medewerkers:
o Bedrijven met minder dan 25 werknemers zullen over het algemeen minder benaderbaar zijn en ook
zijn dit een groot aantal eenmanszaken en installateurs.

Dit leidt tot 86 bedrijven.


Verwijderen van bedrijven aan de hand van omschrijving, voornamelijk uit lijst met onbekenden.
Verwijderde bedrijven zijn onder andere:
o Niet benaderen
o Compressor- en tankstations
o Industriële reiniging
o Aerosol fabriek
o Onvindbaar.

Dit leidt tot 55 bedrijven.


Verwijderen van bedrijven aan de hand van de bedrijfsnaam en onderzoek naar werkzaamheden.
Verwijderde bedrijven zijn bijvoorbeeld:
o Een polsbandjes fabrikant welke het materiaal TYVEK gebruikt (geen Polyester)
o Olieopslagbedrijven en
o Een tandheelkundige benodigdheden leverancier.
Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Dit leidt tot 25 bedrijven. Aan de hand van deze 25 bedrijven is er gekeken welke benaderbaar zijn en interessant
voor het onderzoek. Deze bedrijven is telefonisch contact mee gezocht.















GPgroot / HVC
o GPgroot de divisie inzameling en recycling draagt in veel schakels bij aan de keten van afval naar
grondstoffen en energie. Met innovatieve en duurzame logistieke systemen zorgen de specialisten
van dit bedrijfsonderdeel voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct verwerken
tot eindproduct.
o Stefan de Beer (kunststofdossier) via Reinoud
Cores Environment bv
o Verwees naar HVC
Alkor Draka
o Is niet bereikbaar
De Meerlanden en Spaarnelanden
o Doen hetzelfde als HVC
Fardem Packaging
o Fardem Packaging is een toonaangevende producent in heavy duty 25 -50 kg packaging voor de
business to business markt. Markten waar Fardem o.a. aan levert zijn: polymeren, chemie,
kunstmest, meststoffen, diervoerders, hout, zout, kolen, potgrond en food.
o Onderdeel van Oerlemans Packaging
o http://www.fardem-packaging.nl/
Hordijk verpakkingsindustrie
o Hordijk Verpakkingen ontwerpt en produceert al decennialang kunststof verpakkingen voor
verschillende bedrijfstakken in binnen- en buitenland en heeft zich gespecialiseerd in verpakkingen
voor voedingsmiddelen en personal care producten. Onze organisatie beschikt over twee
productiebedrijven: een thermovormfabriek in Zaandam en een spuitgiet - en extrusieblaasfabriek in
Zevenhuizen.
o http://www.hordijkverpakkingen.com/
o 075 653 63 53
Moens Mouldings bv
o Ontwikkeling en productie van innovatieve (consumenten)verpakkingen en disposables
o Moens Mouldings zoekt altijd naar verbeteringen in verpakkingen en disposables. Lichter, sterker,
doelmatiger, duurzamer: het zijn permanente drijfveren van onze opdrachtgevers, en dus ook van
ons.
o http://www.moensmouldings.com/
o 0251 262 560
Van Gansewinkel bv
o Van uw bedrijfsafval maken wij graag iets moois. Dat start met zoveel mogelijk gescheiden
inzameling aan de bron. Hiervoor biedt Van Gansewinkel verschillende diensten.
o http://www.vangansewinkel.nl/
o 0800 - 0130
Wieland Textiles bv
o Tegenwoordig heeft Wieland Textiel drie kernactiviteiten
o Sortering van ingezameld, tweedehands textiel, Marketing en verkoop van circa 20 soorten textiele
grondstoffen aan recyclingbedrijven in met name de EU en Azië. http://www.wieland.nl/
o 0756228600

Twee van deze bedrijven hebben ook reeds aangegeven bij te willen dragen / deel te nemen aan een rendabele
business case voor het sluiten van de Polyester-kringloop; dit zijn:
Wieland Textiles en de HVCgroep

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Vullen/Toepassen
Het toepassen van Polyester en vullen van de verpakkingen gebeurt afhankelijk van de toepa ssing fabrieks- of
handmatig. Denk hierbij aan het vullen van flessen (fabrieksmatig) of blisters (ook handmatig) en het maken van
kleding en tapijten. Cijfers zijn niet bekend maar er wordt aangenomen dat het grootste gedeelte fabrieksmatig
verwerkt wordt.
Bedrijven waaraan gedacht kan worden zijn:
Coca-Cola (flessen)
Hennes en Maurits (kleding en textielwaren)
Albert Heijn (blisterverpakkingen als voedselverpakking)
Mediamarkt (blisterverpakkingen)
Er zijn een aantal verpakkende/ompakkende organisaties i n de Westas-regio aanwezig, deze zijn niet uiteengezet.

Klant (Eindgebruiker)
Nadat de Polyester is toegepast komt deze met eventuele vulling bij de klant terecht.
Dit betreft iedereen die Polyester gebruikt en deze klanten bevinden zich overal, dus ook i n de Westas.

Afval
Aan het einde van de levensduur komt Polyester bij het afval terecht. Als het niet wordt ingezameld wordt het
verbrand of gestort met het huisvuil. Het inzamelen van gebruikt Polyester vindt momenteel plaats via het
statiegeldsysteem, het Plastic Heroes systeem, gescheiden bedrijfsinzameling, nascheiding uit het huisvuil en
kledinginzameling voor goede doelen.

Verbranding/Storten
Verbranding en storten zijn de meest negatieve scenario’s, deze komen echter het meest voor bij Polyester vezels.
Polyester is gekozen omdat dit een product is uit “de lange koolstof cyclus, dit zijn koolstoffen die in 1,5miljard jaar
zijn opgebouwd en waarvan we nu 6.000 jaren opgebouwd koolstof in 1 jaar verbruiken” aldus opdrachtgever .
Bij verbranding en storten wordt de in de lange koolstof cyclus opgebouwde energie vernietigd (niet meer nuttig
gebruikt) en wordt enkel bij verbranding hier energie uit teruggewonnen.

Recycling
Er zijn verschillende vormen van recycling welke reeds plaats vinden en welke een bijdrage leveren aan het sluiten
van de Polyester-kringloop.
Statiegeldsysteem
Binnen het statiegeldsysteem worden Polyester/PET-flessen ingezameld binnen winkelketens. Er wordt hier gebruik
gemaakt van twee gescheiden systeem, één binnen Aldi/Lidl en één binnen overige winkelketens (SRN-systeem).
Het statiegeldsysteem draagt bij aan motivatie voor de eindgebruikers om Polyester/PET-flessen te retourneren
middels een financiële terugbetaling (welke eerst is voorgeschoten door eindgebru iker).
Eind 2014 was de afschaffing van het statiegeldsysteem veelal in het nieuws, er werd aangegeven dat de kosten voor
het statiegeldsysteem niet rendabel waren dus hiermee gestopt moest worden (wens vanuit de industrie).
De daadwerkelijke kosten van het statiegeldsysteem liggen volgens onderzoek van CEdelft lager dan voorgespiegeld
door belangenvereniging. De kosten voor het (SRN) systeem van overige winkelketens bedragen €0,026 per fles, bij
het Aldi/Lidl systeem zijn de kosten zelfs positief, zij ve rdienen per fles €0,007. Hieruit zou beredeneerd kunnen
worden dat het statiegeldsysteem geld kost en dus afgeschaft moet worden.
Als dit gebeurt moet echter een vergoeding betaald worden aan gemeenten om Polyester te scheiden, deze
vergoeding ligt op €0,036 per fles en is daarmee hoger dan de kosten voor het SRN statiegeldsysteem.
Daarnaast wordt er meer Polyester verbrand en zal de extra milieu-uitstoot zo’n 71 kton tot 77 kton bedragen
[CEdelft; 2014].
Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Afbeelding 6; Percentages en hoeveelheden PET wel ke na recycling waarvoor worden gebruikt.
Plastic Heroes systeem
Bij het Plastic Heroes systeem wordt door eindgebruikers (burgers) het kunststof gescheiden aangeboden van het
normale huisvuil. Hierdoor besparen zij in de kosten voor het afvoeren van huisvuil want de kunststoffen mogen
gratis worden aangeboden.
Dit systeem haalde in 2014 120 miljoen kg kunststofafval op in Nederland, 1/3 e hiervan werd opgehaald door de
HVCgroep [interview Stefan de Beer HVCgroep]
Het is een goed systeem, als het kunststof ook nog gescheiden aangeboden zou kunnen worden door de burgers
nemen de recycling mogelijkheden en de waarde van het afval toe.
Het systeem wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid.
Op de volgende bladzijde is een overzicht van het Plastic Heroes proces ingevoegd [Plastic Heroes; 2014].

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]
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Gescheiden bedrijfsinzameling
Het door bedrijven gescheiden inzamelen van kunststoffen is een directe bron van Polyester.
Er zijn een aantal organisaties welke bedrijfsafvalinzameling doen, geen van allen wilde hoeveelheden ingezameld
Polyester verstrekken. Hier is geen verder onderzoek naar gedaan.

Nascheiding uit het huisvuil
Op het moment dat huisvuil bij de AVI’s (afvalverbrandingsinstallaties) terechtkomt wordt er nogmaals een poging
gewaagd om het afval te scheiden.
Nascheiding scheidt metalen, organisch, inert, kunststof en papier.
Aldus Stefan de Beer van de HVCgroep is het aandeel Polyester in het huishoudelijk afval slechts 2 -3%.

Kledinginzameling voor goede doelen
Er zijn diverse organisaties welke kleding inzamelen voor goede doelen. Deze organisaties verdienen geld met de
verkoop van kleding aan derdewereldlanden. Dit geld wordt dan weer toegepast voor de ontwikkelingshulp in deze
landen en ook in de landen van herkomst.
Voor de inzameling van kleding wordt gebruik gemaakt van kledingcontainers.
Voor dit onderzoek is de stichting Sympany bekeken, dit is een stichting welke in 2015 is ontstaan na de
samenvoeging van 2 reeds bestaande stichtingen. Aan de hand van de financiële plannen over 2014 van beide
stichtingen is er een gemiddelde waarde bepaalt voor ingezamelde kleding.
Humana jaarverslag 2014 (pagina 26 van 35)
Ingezamelde kleding
10.739.797kg
Inkomsten kledingverkoop
€7.714.257
Euro per kg kleding =
€0,72 (0,71828704)
Stichting KICI jaarverslag 2014 (pagina 8 van 17)
Gemiddelde marktprijs kg =
€0,519
Gemiddelde marktprijs beide partijen 2014 = €0,62 per kg (0,6195)
Als het wenselijk is kan deze kleding opgekocht worden als bron van Polyester.
“Er is niet duidelijk bij Sympany hoe groot het aandeel Polyester hierbinnen is en wat de specifieke waarde daarvan
zou zijn, dit wordt momenteel nog niet gescheiden op materiaal, enkel op kleur” aldus Jeroen van Haarlem; inkoper
textiel stichting Sympany.

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]

15

2. Gewenste toekomstige Polyester-kringloop in de Westas-regio.
Waarom moet er een wijziging plaatsvinden in de Polyester kringloop? Wat klopt er niet in de verdeling van
Polyester-stromen?

In Nederland is er jaarlijks 46,7kton PET op de markt, hiervan wordt 75% ingezameld
De waarde van ingezamelde PET-flessen bedraagt €400/ton.
De waarde van ingezamelde PET-flessen gemixt met Polyester-blisters bedraagt €200/ton.
inzameling gemengd met overige kunststoffen heeft geen waarde [interviews Indorama Holding bv en Stefan de
Beer HVCgroep].
Deze waarde verschillen ontstaan door de benodigde stappen welke noodzakelijk zijn om het gerecycled materiaal
tot een hoge kwaliteit (schoon genoeg voor voedselverpakkingen) op te waarderen.

Van Virgin Polyester gaat 64% naar vezels en slechts 28% naar flessen en 8% naar films /folies (afbeelding 5)
Van gerecycled PET wordt slechts 30% gebruikt voor bottle-2-bottle recycling (afbeelding 6).
Zowel vezels als blisters (niet food) kunnen en mogen volledig uit gerecyclede mix Polyester bestaan in tegenstelling
tot de benodigde Polyester in de voedselindustrie waar een maximale verontreiniging van 2part per miljoen
aanwezig mag zijn en een aantal handelingen nodig is om een miniem aandeel verontreiniging van 2ppm te behalen.
Daarnaast is er continu een verlies van 25% wat niet ingezameld wordt, dit kan voorkomen worden door recycling
van vezels te vergemakkelijken.
Onderstaande tabel (afbeelding 7) geeft weer hoeveel Polyester op de Nederlandse markt er nog vervangen kan
worden door gerecycled Polyester zonder dat daar vervuilingseisen aan zijn (geschikt voor vezels en blisters).

Afbeelding 7; aandeel gerecycled Polyester en beschikbaar aandeel recyclebaar Polyester.
57% is een substantiële hoeveelheid, welke opgevuld kan worden met gerecycled Polyester waar geen eisen aan zijn
qua vervuiling.
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Mogelijkheid om de kringloop te sluiten
Uit bovenstaande tabel (afbeelding 7) blijkt dat er nog 95.500.001kg Polyester gerecycled kan worden
De grootste onaangebroken bron van Polyester grondstof is vezels (kleding en tapijt).
Het is onbekend hoeveel Polyester tapijt er in omloop is in Nederland en welk aandeel daarbinnen Polyester is (tapijt
is minimaal samengesteld uit een hechtlaag en een toplaag).
Aan de hand van het artikel “Meer afgedankte kleding ingeleverd, maar twee derde verdwijnt nog in afvalbak“ op de
website van Omroep Gelderland [Omroep Gelderland; 2015] heb ik nagevraagd bij de heer Robert Paul Fennema
(majoor bij het Leger de Heils) waarop de uitspraak "volgens Majoor Robert Paul Fennema wordt een derde
ingeleverd en gaat twee derde in de afvalbak" is gebaseerd.
Via emailcontact met de heer Fennema kreeg ik de onderstaande reactie:
“Die uitspraak heb ik gebaseerd op de uitkomsten van restafval analyses zoals die als vele decennia lang door
gemeenten in het land worden gedaan. Ik heb me daarop gebaseerd op de onderzoeksresultaten van Eureco BV
Terschuur die deze analyses voor een groot aantal gemeentes verzorgt. Omdat het volume aan textiel in het
restafval percentage gewijs al ruim 20 jaar op eenzelfde niveau blijft worden de uitkomsten aangemerkt als een
feitelijke constatering.
Het totaal volume aan in Nederland voor inzameling beschikbaar zijnde gebruikt textiel wordt geschat op 180.000
tot 200.000 ton. De textielinzamelsector in Nederland verwerkt jaarlijks zo'n 60.000 tot 80.000 ton in totaal. Dat
betekent dat het overige volume ad. 120.000 ton nog steeds in het restafval verdwijnt. Deze gegevens zijn ook
bekend bij het ministerie van I&M”

Percentage Polyester in kleding
Polyester is now the largest single fibre group within global textiles production, estimates being as high as 52%,
taking over from cotton. (Eco-chic; 2008)
Eco-chic: The Fashion Paradox Paperback – by Sandy Black.
The current worldwide, annual production of major fibers (*1) is 78 million tons, a 5 fold increase from 10 years ago.
Synthetic fibers make up for 45 million tons, of which a majority of 80% is Polyester. There are issues involved in
these fibers, however, such as the staggering volume being disposed of, depletion of the petrochemical resources
necessary to make the fibers, and the CO2 emissions related to both the production and disposal of the fibers. That
is why Teijin is promoting Polyester product recycling to overcome such iss ues.
*1 Source:"Fiber Organon" (FEB)
http://www.teijin.com/solutions/ecocircle/ 9-2-15

Hieruit blijkt dat gemiddeld 49% van de vezels in kleding Polyester is (52% en 46%)
Kijkend naar het feit dat er 95.500 ton Polyester mogelijk nog vervangen kan worden lijkt de 200.000ton
beschikbare kleding in Nederland hier voldoende voor te zijn. Er kan eventueel altijd nog geïmporteerd worden.
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Recyclen van Polyester kleding
9 december 2013 is er een gepatenteerde techniek bekend gemaakt door Ioniqa Technologies uit Eindhoven waarbij
gebruik gemaakt wordt van zogenaamde ferrofluids (metaal houdende vloeistoffen) en een magnetisch veld om
opgelost PET te scheiden in schone Polyester monomeren en afvalstof.
Via onderstaande link kunt u direct een filmpje van dit proces zien (aanrader):
https://youtu.be/fkk5KrPNApk
Het grote voordeel van dit proces is dat alle gekleurde vormen van Polyester gezamenlijk verwerkt kunnen worden,
ook andere vormen van Polyester zouden verwerkt kunnen worden door een aangepaste ferrofluid te gebruiken.
Daarnaast is het een kosten-efficiënt proces vergelijkbaar met traditionele recycling [Ioniqa; 2013].

Aan de hand van dit proces is een financieel model gemaakt om te bepalen of het financieel aantrekkelijk is om
kleding te recyclen naar virgin Polyester.
Ioniqa Technologies wilde geen informatie vrijgeven over de benodigde hoeveelheden chemicaliën, voor het
financiële model zijn er aannames gedaan over de grote van het bedrijf en de daarbij benodigde hoeveelheid opslag
van chemicaliën en benodigde vergunningen.
In hoofdstuk 3 wordt het financiële model uiteengezet.
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3. Financieel model (NettoContanteWaarde-berekening)
Door de effecten van uitgaven en inkomsten die op verschillende tijdstippen plaatsvinden met elkaar te vergeleken,
door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten, ontstaat de
zogenaamde Netto Contante Waarde (NCW).
Dit getal geeft aan of een proces rendabel is gezien over een periode.
Voor de NettoContanteWaarde-berekening zijn er een aantal aannames gedaan, deze zijn als volgt:


Het betreft een kleinschaliger complex (niet geschikt voor volledige invulling vraag naar gerecycled Polyester)





Grondprijs:
Aantal m2:
Kosten realisatie:

€250/m2 gebaseerd op gegevens SADC met betrekking tot Polanenpark
1000m2
€1.000.000



Risico:

5% op zowel grond, bedrijf als inkoop




Inkoop jaarlijks:
Inkoopprijs:

200 ton
€500/ton



Verkoopprijs:

30% hoger dan niet gerecycled materiaal



Subsidies:

€33.500 per jaar voor sociale werkplekken



Rendabiliteit proces:

90%

De NettoContanteWaarde indien in 2019 begonnen wordt met bouwen en het bedrijf tot 2047 in bedrijf is bedraagt:

€415.172

(op de volgende bladzijde is het rekenmodel toegevoegd).

Dit is voor de meeste investeerders niet financieel aantrekkelijk door een te lage ROI (return of investment).
Maar er zijn mogelijkheden waardoor het proces meer re ndabel kan worden, dit zijn onder andere:





Als de hoogcalorische afvalstof (oplosmiddel en overige vezels) verkocht kan worden voor hergebruik in plaats
van het betalen van €80/ton voor verbranding.
Als de proceskosten verlaagd kunnen worden.
Als de prijs voor aardolie (direct gelinkt aan prijs monomeren) omhoog gaat.
Als de vervuiler (meer) gaat betalen wordt gerecycled materiaal aantrekkelijker en daarmee waardevoller.

Daarnaast wordt er maatschappelijk verantwoord ondernomen, hiermee is het investeren voo r een andere groep
investeerders ook aantrekkelijk. De maatschappelijke voordelen zijn:





Er worden sociale werkplekken aangeboden.
Er wordt duurzaam ondernomen.
Er wordt een gerecycled product aangeboden.
Indien kleding wordt afgenomen bij stichtingen wordt bijgedragen aan duurzame processen.
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RETURN2POLYESTER NETTOCONTANTEWAARDE BEREKENING
Prijspeil

Jaar

m2 Grond

2.015
Realisatie bedrijf/
Onderhoud

2018
€ 250.000
€ 1.000.000
2019
BOUWPERIODE
BOUWPERIODE
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
€ 700.000
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047

KOSTEN

investeringskosten 1
Investeringskosten 2
Investeringskosten 3
Exploitatielasten 1
Exploitatielasten 2
Exploitatielasten 3
Exploitatielasten 4
Exploitatielasten 5
Exploitatielasten 6
Mensuren
Financieel

Kosteninflatie 3,00%

Aantal

Vergunningen

BOUWPERIODE

Opbrengsteninflatie 2,00%

Inkoop polyester kleding

€ 10.000
BOUWPERIODE

€ 7.000

1 Realisatie bedrijf/ Onderhoud
1 Vergunningen
2.000 Inkoop polyester kleding
2.000 Inkoop chemicaliën
12 Indirecte kosten
1 Reservering onderhoud
2.000 Transport polyester
12 Verzekeringen
8 Werknemers FTE
5% Risico (grond, bedrijf, inkoop)

Indirecte
kosten

BOUWPERIODE
BOUWPERIODE
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 1.000.000
€ 100.000
€ 120.000

Eenheid / Onderdelen
1.000 m2 Grond

Inkoop
chemicaliën

per m2
per recyclingsinstallatie
eenmalig
per ton
per ton polyester kleding
per maand
per jaar
per ton
per maand
per maand
per jaar

Reservering
onderhoud

Transport
polyester

BOUWPERIODE
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000

Verzekeringen

Eenheidprijs

Frequentie

€ 250

eenmalig
eenmalig
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

€ 1.000.000
€ 10.000
€ 500
€ 50
€ 10.000
€ 50.000
€ 25
€ 5.000
€ 3.500
€ 2.350.000

Werknemers
FTE

BOUWPERIODE
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000

€

TOTALE NCW-WAARDE

Rentevoet 4,00%

Risico (grond, bedrijf, inkoop)

BOUWPERIODE
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000
€ 336.000

Verkoop monomeren

BOUWPERIODE
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500
€ 117.500

Totaal
€ 1.000.000
€ 10.000

Onderhoudsgeld &
Subsidies

GEEN INKOMSTEN IVM BOUW EN 1E JAAR = PRODUCEREN
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000
€ 2.340.000

OPBRENGSTEN
€ 250.000

Verkoop
reststoffen

Verkoop monomeren
Verkoop reststoffen
Onderhoudsgeld & Subsidies

-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000
-€ 16.000

Aantal

€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 633.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 633.600
€ 33.600
€ 33.600
€ 33.600

Eenheid / Onderdelen
1.800 ton Monomeren

nominaal

415.172

reeel

NCW

-€ 1.260.000 -€ 1.376.836
€0
€0
-€ 1.833.500 -€ 2.125.529
€ 524.100
€ 465.746
€ 524.100
€ 453.168
€ 524.100
€ 439.681
€ 524.100
€ 425.249
€ 524.100
€ 409.831
€ 524.100
€ 393.386
€ 524.100
€ 375.874
€ 524.100
€ 357.250
€ 524.100
€ 337.470
€ 524.100
€ 316.486
€ 524.100
€ 294.250
€ 1.124.100 € 1.110.858
€ 524.100
€ 245.822
-€ 182.900 -€ 1.020.204
€ 524.100
€ 191.765
€ 524.100
€ 162.485
€ 524.100
€ 131.626
€ 524.100
€ 99.127
€ 524.100
€ 64.924
€ 524.100
€ 28.951
€ 524.100
-€ 8.860
€ 524.100
-€ 48.578
€ 524.100
-€ 90.277
€ 1.124.100
€ 931.475
€ 524.100
-€ 179.920
€ 524.100
-€ 228.022
€ 524.100
-€ 278.421
€0
€0
Eenheidprijs

-€ 1.224.002
€0
-€ 1.747.030
€ 368.086
€ 344.370
€ 321.271
€ 298.774
€ 276.867
€ 255.536
€ 234.770
€ 214.555
€ 194.880
€ 175.733
€ 157.103
€ 570.285
€ 121.345
-€ 484.232
€ 87.519
€ 71.304
€ 55.540
€ 40.218
€ 25.328
€ 10.860
-€ 3.196
-€ 16.848
-€ 30.105
€ 298.679
-€ 55.473
-€ 67.599
-€ 79.366
€0
Totaal

€ 1.300,00 per ton

€ 2.340.000

-€ 80,00 per ton

-€ 16.000

200 ton Afvalstof

€ 2.107.200 uitgave gereserveerd geld onderhoud & subsidie sociale werkplek

€ 1.000.000
€ 100.000

Hoe rendabel is het proces

90%

€ 120.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 336.000
€ 117.500

OVERIGE REDENEN WAARDOOR PROCES MEER RENDABEL WORDT:
Kan afvalstof (hoogcalorisch) verkocht worden voor hergebruik ipv verbranding?
Kunnen kosten terugwinning monomeren omlaag gebracht worden?
Gaan kosten aardolie (prijs monomeren) omhoog?
Gaat de vervuiler betalen?

Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]

20

4. Businessmodelcanvas
Zoals in voorgaand hoofdstuk beschreven is het mogelijk om Polyester kleding te recyclen naar virgin Polyester.
Maar daar zijn wat stappen voor nodig, partners, grondstoffen en klanten. Deze worden hieronder toegelicht.

Partners
Wie is betrokken (of zou betrokken kunnen worden) bij het realiseren van de Return2Polyester recycling installatie?







Schiphol Area Development Company (SADC); Schiphol; bedrijventerrein Polanenpark biedt de mogelijkheid om
in de hoge milieucategorie 4.2 [Bijlage 6] te vestigen.
Delta Development Group; Hoofddorp; wil als vastgoedontwikkelaar samen met SADC circulair onde rnemen
stimuleren.
Indorama holdings bv; Rotterdam; heeft een afzetmarkt voor gerecycled Polyester en in contact met Ioniqa.
Ioniqa Technologies; Eindhoven; eigenaar gepatenteerd recycling proces.
Sympany; Utrecht; heeft ingezamelde kleding en biedt/zoekt sociale werkplekken.
HVCgroep; Alkmaar; afvalverwerker welke ook Polyester verwerkt voor Plastic Heroes en energiebedrijf voor de
verwerking van de afvalstof.

Kernactiviteiten
Wat zijn de hoofdactiviteiten die binnen Return2Polyester zullen plaatsvinden?






Logistiek; er zal veel aan- en afvoer plaatsvinden; de eisen aan transport zijn weergegeven in bijlage 7.
Het bedrijventerrein Polanenpark is hiervoor geschikt aangezien het direct aan knooppunt Rottepolderplein ligt.
Opslag van Polyester; hierdoor worden er extra eisen gesteld aan de inrichting van het terrein (dient overdekt
opgeslagen te worden) en valt de milieucategorie ook in een hogere klasse [bijlage 6].
Inkoop van Polyester.
Recycling; het middels een chemisch proces oplossen van Polyester kleding om de Polyester monomeren hieruit
te verwijderen.
Verkoop van gerecycled Polyester monomeren en afvalstoffen.

Grondstoffen
Welke onderdelen zijn noodzakelijk om het proces te laten functioneren?





Continu aanvoer van Polyester (in het financiële model is rekening gehouden met 200ton per jaar).
Een afzetmarkt voor gerecycled Polyester; hierbij kan Indorama Holdings (zie partners bovenstaand) helpen
evenals de in de Westas gevestigde Polyesterfabrikanten (zie hoofdstuk 1).
Er moet een goed relatiebeheer zijn (zie onderstaande paragraaf klantrelaties).
Alles moet middels korte lijnen plaatsvinden.

Waarde propositie
Wat is de toegevoegde waarde van Return2Polyester?






Afname Carbon-footprint Polyester met 40% [Pusch; 2009].
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aanbod van sociale werkplekken.
Duurzamer/Gerecycled Polyester wordt meer beschikbaar; hierdoor is er minder aardolie noodzakelijk.
Een stichting zonder winstoogmerk; maakt subsidies mogelijk.
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Klantsegmenten
Wie worden de klanten van Return2Polyester?





Voornamelijk business; industrie met de vraag naar duurzamere verpakkingen vanuit hun klanten.
Kledinginzamelaars; zij kunnen hun Polyester kleding verkopen
Gemeenten; zij kunnen hun door Plastic Heroes geschieden Polyester verkopen.
Biologische winkels welke hun verpakkingen van duurzamer Polyester willen realiseren waarmee toch groenten
en fruit langere tijd bewaard kunnen blijven (zie hoofdstuk 1 Polyester -kringloop; Polyester).

Klant-relaties
Hoe wordt er zorg voor gedragen dat de relatie met de klanten van Return2Polyester goed onderhouden wordt?




Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen business to business en consumer to business.
Alle klanten moeten een persoonlijk aanspreekpunt krijgen.
Er moet zoveel mogelijk administratief werk uit de handen van klanten worden genomen; hierbij valt te denken
aan bijvoorbeeld het verzorgen van transportmeldingen.

Klantkanalen
Op welke manier worden klanten benaderd?





Inzameling van Polyester moet gemeld worden op de afvalkalender; op deze manier worden burgers
geïnformeerd. Ideaal zou zijn om één of meerdere inzameldag(en) voor enkel Polyester te hebben.
Op de afvalwagens van de HVCgroep (en eventuele toekomstige partijen) kan reclame gemaakt worden om de
scheiding van Polyester te stimuleren.
Er wordt actief gewerkt aan relatiebeheer.
De Sales afdeling zal regelmatig contact opnemen met partijen om te informeren en marktonderzoek te doen.

Kosten
Waar worden kosten voor gemaakt?





De realisatie van Return2Polyester zelf (plantage en grondkosten).
Lonen, proceskosten, rente en risico.
Inkoop van Polyester en oplosmiddel.
Transportkosten.

Opbrengsten
Waar worden opbrengsten uit gehaald?




Verkoop van gerecycled Polyester.
Verkoop van de afvalstof (oplosmiddel met afvalstoffen); in eerste instantie als brandstof NEGATIEF, later
wellicht voor hergebruik POSITIEF.
Subsidies voor sociale werkplekken [Europese Unie; 2015]

Alle kosten en opbrengsten zijn verwerkt in het financieel model.
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Bijlage 1; Interview Henk Bats oud Koninklijke Vopak N.V.
Dit gesprek heeft telefonisch plaatsgevonden op 1 oktober 2014.
Henk Bats is een oud werknemer van Koninklijke Vopak N.V.; hier heeft hij de “supply chains” onderzocht voor
chemicaliën en chemische producten.
Voor meer informatie over Henk Bats zie: nl.linkedin.com/in/henkbats/nl
Kan er een circulaire PET-keten plaatsvinden in Nederland dan wel in de WestAs?
Dit kan volgens mij alleen voor PET recycling en bij voldoende volume (hierbij speelt de economy of scale altijd een
bepalende rol).
Hierbij is mijn oude studie voor Vopak waarbij ik de supply chains heb onderzocht niet/minder relevant gezien de
vraagstelling, de insteek van dat onderzoek was grondstoffen en gebruik, welke ketens en daarmee producenten
vallen om en voornamelijk wat is de impact op tankopslag voor vloeibare grondstoffen.
In de PET productie wereld vindt/vond veel verandering plaats, met name de productie welke zich verplaatste naar
het Midden Oosten en China. Dit komt doordat de materialen uit de chemie clusters in het Midden Oosten en China
nog steeds gesubsidieerd worden door de overheid of in overvloede aanwezig zijn en daarmee goedkoper. Hier
kunnen Nederland en Europa niet tegen concurreren.

Virgin PET
Veel PET-productie in Europa gesloten, volgens mij zit er in Nederland nog maar een producent, Indorama. Kijk ook
even bij het CPME en VNCI.
Wellicht kan de European Pet Producers Association ook info geven.
Mocht je problemen hebben met info verkrijgen van VNCI, laat mij dat even weten. Ik ben lid van het bestuur
geweest.

Recycling
PET-recycling is een ander verhaal, hier heb ik geen kennis over.
Ik weet wel dat ook hier een overkoepelend orgaan voor bestaat.
Daarnaast heb je de partij 4Pet te Arnhem zij zijn een recyclebedrijf met een capaciteit van grofweg 25.000 ton per
jaar.
Bio-PET
Op dit moment zijn er verschillende bedrijven welke PET op basis van natuurlijke grondstoffen ontwikkelen.
Avantium is er een van, met een proeffabriek op het Chemelot terrein in Limburg.
Avantium maakt PEF. Op hun site staat meer info over grondstoffen en de coöperatie met Coca Cola.
Coca Cola kijkt daarnaast naar verschillende processen, zoals die van Virent en Gevo.
Voor bio-PET is mogelijk wel een interessante circulaire casus op te zetten.
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Bijlage 2; Lijst met PET fabrikanten
Dit is een lijst met 50% van de leveranciers voor de verpakkingsindustrie welke lid zijn van de organisatie
PlasticsEurope Association of Plastics Manufacturers http://www.plasticseurope.org/.
In combinatie met bijlage 1 is aan de hand van deze lijst de conclusie getrokken dat er geen PET-chemie meer in
Europa plaatsvindt naast Indorama Holdings nv in Rotterdam en JBF in Geel.

AGC CHEMICALS EUROPE
Zo te zien geen PET-productie
http://www.agcce.com/
ARKEMA
Zo te zien geen PET-productie
http://www.arkema.com/en/products/markets-overview/chemical-and-plastics-industry/index.html
BASELL ORLEN POLYOLEFINS
Geen PET wel PE
http://www.basellorlen.pl/en/products-and-applications/products/
BASF
Zo te zien geen PET-productie
http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~en_GB/portal/show/content/products/Linkpage_public
BAYER MATERIALSCIENCE
Enkel PET in een mix product
Productnaam: Macroblend
http://www.plastics.bayer.com/
BOREALIS
Geen PET wel PE
http://www.borealisgroup.com/en/polyolefins/advanced-packaging-fibre/rigid-packaging/
DAIKIN
Zo te zien geen PET-productie
http://www.daikinchem.de/products_performance.html
DOW EUROPE
Nee, Dow produces ethylene glycols for use in Polyester fiber, films and polyethylene terephthalate (PET) resin
production
http://www.dow.com/ethyleneglycol/app/resins.htm
DSM ENGINEERING PLASTICS
Wel een PET, niet voor de verpakkingsindustrie.
Productnaam: Arnite
http://www.dsm.com/corporate/markets-products/productportal.html
DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL
Nee geen PET, wel PE
http://duponttools.force.com/ppf?lang=EN_US&country=USA&level0=Categories&level1=Packaging+Materials+%2 6
+Solutions&level2=Packaging+Resins
Bronnen zijn weergegeven met [teksthaken]

24

DYNEON
Geen PET muv tapes.
Is een onderdeel van 3M
ELIX Polymers
Geen PET, enkel ABS
http://elix-polymers.com/products/abs-resins/
EMS-CHEMIE
Geen PET
http://www.ems-group.com/en/products-markets/markets/packaging/
ERCROS
Geen PET
http://www.ercros.es/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=715&lang=en
EVAL EUROPE
Geen PET
http://www.eval.eu/en/applications/industrial/bottle.aspx
EVONIK DEGUSSA
Geen PET sinds eind 2010
http://corporate.evonik.com/en/media/search/pages/news-details.aspx?newsid=12687
EXXONMOBIL CHEMICAL COMPANY
Geen PET, wel PE
http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/productsservices/polyethylene-applications-packaging.aspx
GABRIEL TECHNOLOGIE = KNAUF
Geen PET
http://www.knauf-industries.com/en/knauf-industries-worldwide.html
GRUPA AZOTY
Geen PET
http://grupaazoty.com/index.php?p=oferta&s=tworzywa&lang=en
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS
Geen PET
https://apps.huntsmanservice.com/Product_Finder/ui/search.do
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INEOS
Doet zo te zien niets behalve het promoten van recycling
http://www.ineos-nova.com/index.html
JACKON
Geen PET, enkel EPS
http://www.jackon.de/
LANXESS
Geen PET
http://lanxess.com/en/corporate/products -solutions/segments/performance-polymers/
LEUNA-HARZE
Geen PET
http://www.leuna-harze.de/products/epiloxreg-epoxy-resins/?L=1
LYONDELLBASELL
Geen PET, wel PE
http://www.lyondellbasell.com/Products/byCategory/Polymers/Type/Polyethylene/HighDensityPolyethylene
JBF
Het Indiase bedrijf JBF gaat in Geel een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van polyethyleentereftalaat (PET).
De fabriek krijgt zijn belangrijkste grondstof van de naastgelegen fabriek van BP. De PET-productieketen in Geel
wordt daarmee vervolmaakt. ‘Met deze nieuwe fabriek wordt Geel één van de meest efficiënte, geïntegreerde PX PTA-PET-sites in Europa.’
http://www.petrochem.nl/magazine/artikelen-abonnees/nieuwe-pet-fabriek-verstevigt-positie-geel.81072.lynkx
IHR
Polyethyleentereftalaat (PET) wordt gebruikt als grondstof voor de productie van plastic voorwerpen, waaronder
PET-flesjes. Om in de vraag naar PET te voorzien beschikt Indorama Holdings Rotterdam B.V. (IHR) over een
productielocatie in het Rotterdamse Europoortgebied. Binnen deze loc atie gaat IHR een tweede productielijn
realiseren, waarmee de capaciteit wordt verhoogd naar 0,5 miljoen ton/jaar.
Daarnaast wil IHR inspelen op ontwikkelingen in de markt en secundair PET-materiaal in haar productieproces in
kunnen voeren.
http://nl.anteagroup.com/project/tweede-pet-plant-bij-indorama-holdings-rotterdam-0
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Bijlage 3; Interview Indorama Holdings bv
Indorama 10-11 17:05-17:20, Telefonisch 0651809942 Wim Hoenderdaal

Wij importeren PET, niet de grondstoffen. Hier zit teveel risico en belasting op.
Polyester virgin kan vervangen worden door gerecycled, dit is geen probleem qua kwaliteit.
Alle blisters zijn Polyester, hier heb je geen virgin PET voor nodig

Korrels zijn geschikt voor hoogwaardigere toepassing dan flakes.
Gelijk flake verkopen bespaart kosten.
Extrusie met Smeltfilter (enkel voor gebruik folie, vezels) is goedkoop en vangt zelf verontreiniging af.
Flakes uit de wasstraat gaan naar granulaat voor preforms.

Mixed plastic fraction voor verbranding, dit is reeds uit het afval gehaald (dus dit heeft een negatieve waarde voor
afvalverbranding want het zat eerst al in hun afval, ze willen niet dubbel betalen)
€400/ton baal hoge kwaliteit PET
€0/ton baal mixed kwaliteit

Karen van de stap, Nedvang weet alles van het recyclingsproces.
Enige aanpassing voor hoogwaardige pet is de viscositeit, dit vraagt geen chemie.

Nl pet inzamel is 75%
Deze 75% = 35.000 ton.
Dus 100% = 46.666,67 ton PET op de markt in Nederland in 2013.

Nedvang is voor de grove inzameling.
Morssinkhof en belman sorteren dit.
Climapol emmen is pet recycling specialist.
Gebruik gerecycled PET =
30% vezels
30% film (ook geschikt thermoform)
30% bottle to bottle
8-9% strapping
1-2& overig
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Bijlage 4; Interview Stefan de Beer HVC
13-11-2014 14:00-15:00 HVC Jadestraat 1 Alkmaar
Stefan is projectleider van het kunststofdossier.
Ze werken binnen 48 gemeenten voor inzameling van het Plastic Heroes systeem.
Deze gemeenten halen 40.000ton op, dit is 1/3 e van het Nederlands kunststofafval.
HVC contracteert partijen voor inzameling en sortering, daarna vermarkten zij het kunststof.
Inzameling van enkel PET-flessen heeft een waarde van €400/ton
Inzameling van combi van PET-flessen en PET-Blisters heeft een waarde van €200/ton
Inzameling met overige kunststoffen erbij heeft een waarde van €0/ton
De hoeveelheid kunststof in het totaal aanbod afval is 5 -6%
PET is slechts 2,5-3%
Kijk ook naar WUR “samenstelling huishoudelijk afval nederland”
Gemeenten doen de inzameling > overslag station > verdichting in balen > sortering (doen wij in rotterdam SITA) >
gesorteerd kunststof > PET of overig kunststof > vermarkten
Alternatief is in NL of DE wassen van het PET en granuleren, bij het extruderen wordt gebruik gemaakt van een zeef
waardoor het PET van verontreiniging wordt ontdaan.
Zowel ATTERO als OMRIN in Friesland doen aan nascheiding, hierbij halen ze kunststof uit het huisvuil alvorens het in
de AVI te verbranden. Steeds meer AVI’s gaan dit doen.
Nascheiding scheidt metalen, organisch, inert, kunststof en papier.
Plasmascheiding is niet interessant.
In Friesland is in 2013 een bedrijf failliet gegaan, zoek eens contact met de oud eigenaar wat er mis ging. Bijlage 5.
PET toepassen in plasma is nutteloos omdat het 1:1 hergebruikt kan worden via recycling, dit is ook waar de
overheid op in zet met bijvoorbeeld het VANG-programma, dit wil de hoeveelheid huisvuil met 50% verminderen na
10 jaar.
De energieprijs is aan het dalen, dus de opbrengsten vanuit AVI wordt steeds lager, daarom wordt ook groots ingezet
op recycling door afvalverwerkers, SITA gaat de hoeveelheid residu (dus wat overblijft na nascheiding en verbrand
moet worden) terugbrengen tot 10% ipv 25% in 2015.
Een aantal vragen bij plasmascheiding zijn:





Hoeveel % van het eindproduct van plasmascheiding is koolstof en hoeveel energie (wat is de winst ten opzichte
van een AVI?)
Mogen koolstofatomen in de foodbusiness gebruikt worden?
Wat zijn deze waard?
Hoeveel kost het proces, bij de AVI is dit €65/ton.
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Overige aandachtspunten:
De prijs van rPET is afhankelijk van de algehele economie, zijn er veel verpakkingen nodig? Het feit dat coca -cola in
2020 25% rPET wil toepassen is inderdaad een goede motivator.
Is pyrolyse (omzetten naar aardolie product) niet interessanter dan PET naar plasmascheiding?
Kan een gecombineerd residu uit de recycling of een combistroom niet verwerkbaar in AVI (bijv. asbest) niet in een
plasmascheidingsinstallatie?
Het aan en uitschakelen van een installatie, ik neem aan zowel plasma als de AVI’s is schadelijk voor het materiaal
door krimp en uitzetten onder respectievelijk koeling en verhitting van staal. Dus een tijdelijke / verplaatsbare
plasmascheider is niet interessant.
Het dossier “kunststof hergebruik” van NEDVANG komt vanaf 2015 bij HVC terecht.
In Nederland wordt 12.000kton afval verwerkt.
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Bijlage 5; Curatorverslag Ensartech

http://www.wijbrabant.nl/nieuws-overzicht/ensartech-nl-1-sint-oedenrode-technische-probleempjes-geen-geldom-te-verhelpen/#.VGXa2fmG9Cg
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Bijlage 6; Benodigde milieucategorie Return2Polyester
Kijkend naar de diverse onderdelen welke plaatsvinden binnen Return2Polyester is de milieucategorie bepaald aan
de hand van de richtafstandenlijst behorend bij de handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG [VNG;
2015].



Vervaardiging van chemische producten
o

4.2 Anorganische chemische grondstoffenfabriek


o

4.2 Niet post-seveso

4.1 Overige chemische productenfabrieken niet eerder genoemd



Vervaardiging van producten van rubber en kunststof is niet van toepassing omdat er geen verwerking van
producten plaatsvindt maar productie van kunststof.



4.2 Voorbereiding tot recycling
o





4.2 Afvalscheidingsinstallaties

3.1/4.2 Milieudienstverlening
o

3.1 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.

o

4.2 Vuiloverslagstations

2/3.1/3.2/4.1/4.2 Opslagen
o

3.1/3.2/4.1/4.2 Butaan, propaan, lpg


3.2 Bovengronds 8-80m3



4.2 Bovengronds 80-250m3



3.1 Ondergronds <80m3



4.1 Ondergronds 80-250m3

o

3.1 Niet reactieve gassen gekoeld

o

3.1/3.2 Brandbare vloeistoffen

o



3.2 Bovengronds k1/k2 10-1000m3



3.1 Bovengronds ķ3 10-1000m3

Overige gevaarlijke stoffen in tanks


o

Drempelwaarde brzo

2 Gevaarlijke stoffen (inclusief bestrijdingsmiddelen) in emballage of in gasflessen


2 Beperkte hoeveelheden <150ton en hoog beschermi ngsniveau

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er een milieucategorie van 4.2 noodzakelijk is voor Return2Polyester.
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Bijlage 7; Eisen aan transport
1. Wat wordt over gebracht?
Wie wil afvalstoffen transporteren? Is die afvalstof wel een afvalstof? Hoe worden de afvalstoffen verwerkt? Waar
wilt u het afval naartoe brengen? De EVOA heeft voor veel verschillende situaties een specifieke procedure. Daarom
is het van belang te bepalen welke procedure op uw situatie van toepassing is.

Afvalstof of niet?
De grens tussen een afvalstof en niet-afvalstof is niet altijd scherp. De Inspectie Leefomgeving en Transport hanteert
de definitie van afvalstof gedefinieerd in de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Deze luidt:
“Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zicht ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen”
Zodra er een ontdoener is, is een stof een afvalstof totdat het zijn status van afvalstof verliest. Bij twijfel of de over
te brengen stof daadwerkelijk als een afvalstof wordt aangemerkt, kan voorafgaand aan de overbrenging een
oordeel van de betrokken bevoegde autoriteit worden gevraagd. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden bij
Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Indeling van afvalstoffen in de EVOA afvalstoffenlijsten
Voor de overbrenging van afvalstoffen kent de EVOA in hoofdzaak twee afvalstoffenlijsten:
Groene lijst of niet-gevaarlijke afvalstoffen en Oranje lijst of gevaarlijke afvalstoffen.

Bijlage IIIB groene lijst
PVC [B3010], oude kleding & andere afgedankte textielwaren [B3030] en textielafval van vloerbedekking en
vloerkleden [B3035]
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2. Hoe worden de afvalstoffen verwerkt?
Wie wil afvalstoffen transporteren? Is die afvalstof wel een afvalstof? Hoe worden de afvalstoffen verwerkt? Waar
wilt u het afval naartoe brengen? De EVOA heeft voor veel verschillende situaties een specifieke procedure. Daarom
is het van belang te bepalen welke procedure op uw situatie van toepassing is.

Verwijdering en nuttige toepassing
Voor de verwerking van afvalstoffen wordt onderscheid gemaakt tussen verwijdering en nuttige toepassing. Onder
nuttige toepassing wordt verstaan recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het
verkrijgen van secundaire grondstoffen. Het begrip verwijdering zoals gebruikt i n de EVOA staat voor alle
handelingen die niet als nuttige toepassing kunnen worden aangemerkt.
In de EVOA zijn 13 handelingen voor nuttige toepassing (recovery) en 15 handelingen voor verwijdering (disposal)
gedefinieerd.
De handelingen voor nuttige toepassing zijn:
R1 Hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking
R2 Terugwinning van oplosmiddelen
R3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van
compostbemesting en bemesting met andere biologisch omgezette stoffen)
R4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen
R5 Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen
R6 Terugwinning van zuren of basen
R7 Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan
R8 Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren
R9 Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie
R10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering
R11 Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomen
R12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingen
R13 Opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingen (met
uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie)
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De handelingen voor verwijdering zijn:
D1 Storten op of in de bodem (bijv. op een stortplaats, enz.)
D2 Uitrijden (bijv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.)
D3 Injectie in de diepe ondergrond (bijv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk
gevormde holten, enz.)
D4 Opslag in waterbekkens (bijv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen, enz.)
D5 Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bijv. in afzonderlijke beklede afgedekte cellen die onderling en van
de omgeving afgeschermd zijn, enz.)
D6 Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen
D7 Verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodem
D8 Biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels
ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methoden
D9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen of
mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methoden (bi jv.
verdampen, drogen, calcineren, enz.)
D10 Verbranding op het land
D11 Verbranding op zee
D12 Permanente opslag (bijv. plaatsen van houders in mijnen, enz.)
D13 Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen
D14 Herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D13 vermelde behandelingen
D15 Opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D14 vermelde behandelingen (met uitsluiting van
voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie)

Het betreft categorie R5 welke onder recovery/nuttige toepassing valt op de groene lijst
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3. Waar gaat het afval naartoe?
Wie wil afvalstoffen transporteren? Is die afvalstof wel een afvalstof? Hoe worden de afvalstoffen verwerkt? Waar
wilt u het afval naartoe brengen? De EVOA heeft voor veel verschillende situaties een specifieke procedure. Daarom
is het van belang te bepalen welke procedure op uw situatie van toepassing is.
De landenlijst geeft een overzicht van de landen die zijn aangesloten bij de EU, OESO, Bazel of EVA.
Als voor u bekend is of de afvalstoffen op de groene lijst of oranje lijst zijn ingedeeld en of de ver werking als nuttig
toepassing of verwijdering wordt gezien, kunt u afhankelijk van het land van bestemming en herkomst hieronder de
te volgen procedure bepalen:

Transport binnen Nederland
De EVOA geldt niet voor het transport van afvalstoffen tussen in Nederland gelegen inrichtingen. Hiervoor moet u bij
het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) zijn.
LET OP; zie paragraaf 4

Transport tussen lidstaten van de Europese Unie
Transport tussen lidstaten van de Europese Unie voor Verwijdering
Voor de overbrenging van afvalstoffen tussen lidstaten van de Europese Unie, bestemd voor het verwijderen van de
afvalstoffen, is een kennisgevingsprocedure vereist. Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen lid
zijn van de Europese Unie. Meer informatie over hoe een kennisgeving aan te vragen.
Transport tussen lidstaten van de Europese Unie voor Nuttige Toepassing
Groene lijst
Voor de overbrenging van afvalstoffen tussen lidstaten van de Europese Unie, welke worden weergegeven aan het
eind van dit document, bes temd voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die genoemd zijn in bijlage III van de
EVOA (de groene lijst), geldt een algemene informatieverplichting (Bijlage VII).

Bijlage VII-document
Op grond van de EVOA dient het afvaltransport vergezeld te gaan van het bijlage VII-document in geval van de
overbrenging van:



afvalstoffen van de groene lijst voor nuttige toepassing;
afvalstoffen bestemd voor laboratoriumanalyse van ten hoogste 25 kg.

Attentie; per 20 maart 2013 is Bijlage VII van de EVOA gewijzigd ! Deze wijziging is in het op de volgende bladzijde
weergegeven document verwerkt.

Contract
Voordat het transport plaatsvindt moet de opdrachtgever met de ontvanger een juridisch bindend contract
afsluiten. Dit geldt niet in geval van afvalstoffen voor laboratoriumanalyse.
Het contract is onderaan deze bijlage toegevoegd.
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Landelijk meldpunt afvalstoffen
http://www.lma.nl/faq/melden-afval/afval-melden/welk-afval-melden/
Voor afvaltransport binnen Nederland wordt het landelijk meldpunt afvalstoffen geraadpleegd,
uit onderstaande informatie blijkt dat voor textiel geen melding gemaakt hoeft te worden.

Moet ik mijn afval melden?
Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hieronder? Dan moet u afval dat u ontvangt, melden bij het LMA. Ook
afval dat uw bedrijf verlaat, moet u dan melden. Bijvoorbeeld als het ergens anders wordt gebruikt als mest,
bouwstof of grondstof.
Afvalbedrijven die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn
bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of u wel of niet onder
deze categorie valt, hangt af van deze vragen:
 Welk afval ontvangt u?
 Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?
Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen.
Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.

Wanneer hoef ik mijn afval niet te melden?
Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hierboven, en moet u daarom uw afval melden? Dan gelden deze
uitzonderingen:
U hoeft uw afval niet te melden al u alleen maar het volgende afval opslaat, overslaat of verwerkt:








Papier of karton
Textiel
Metalen
Schone kunststoffen
Glas
Banden
Resten van kabels. Maar dit mogen geen grondkabels zijn.

Dit afval hoeft u niet te melden bij het LMA, omdat het afval rapporteert aan de producenten of importeurs van deze
producten. Hierover heeft u schriftelijk afspraken gemaakt, we noemen dit productverantwoordelijkheid.
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Afvalstoffen transport BIJLAGE VII
BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN AFVALSTOFFEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3,
LEDEN 2 EN 4
Informatie over de zending

(1)

1. Opdrachtgever voor de overbrenging
Naam:

2. Importeur/ontvanger
Naam:

Adres:

Adres:

Contactpersoon:
Tel.:
E-mail
3. Feitelijke hoeveelheid:

Contactpersoon:
Tel.:
Fax:
E-mail
4. Feitelijke overbrengingsdatum:

Fax:
m 3:

Ton (Mg):

5.(a) 1e vervoerder (2)
naam:

5.(b) 2e vervoerder (2)
naam:

5.(c) 3e vervoerder (2)
naam:

Adres:

Adres:

Adres:

Contactpersoon:
Contactpersoon:
Contactpersoon:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Fax:
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
vervoerswijze:
vervoerswijze:
vervoerswijze:
overbrengingsdatum:
overbrengingsdatum:
overbrengingsdatum:
Handtekening:
Handtekening:
Handtekening:
6. Producent van de afvalstoffen (3)
8. Handeling tot nuttige toepassing (of, in voorkomend geval, tot
Oorspronkelijke producenten(en), nieuwe producent(en) of
verwijdering, in het geval van afvalstoffen bedoeld in art. 3, lid 4):
inzamelaar:
R-code / D-code:
Naam:
9. Gangbare handelsaanduiding van het afval:
Adres:
Contactpersoon:
Tel.:
Fax:
E-mail
7. Inrichting voor nuttige toepassing 
Naam:
Adres:
Contactpersoon:
Tel.:
Fax:
E-mail
11. Betrokken land(en)/sta(a)t(en):
Uitvoer/verzending

Laboratorium 

10. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen):
(i) Bazel – Bijlage IX:
(ii) OESO (indien verschillend van i)):
(iii) B ijlage IIIA ( 4 ):
5
(iv) B ijlage IIIB ( ):
(v) EG-lijst van afvalstoffen:
(vi) Nationale code:

Doorvoer

Invoer/bestemming

12. Verklaring van de opdrachtgever voor de overbrenging: Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig
en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk juridisch bindende contractuele verplichtingen zijn aangegaan met de ontva nger (niet vereist in
geval van afvalstoffen bedoeld in artikel 3, lid 4):
Naam:
Datum:
13. Ondertekening na ontvangst van de afvalstoffen door de ontvanger :

Handtekening:

Naam:

Datum:
Handtekening:
IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR NUTTIGE TOEPASSING OF DOOR HET LABORATORIUM
14. Overbrenging ontvangen door inrichting voor nuttige toepassing  of laboratorium  ontvangen hoeveelheid:
Ton (Mg):
Naam:

Datum:

m3:

Handtekening:

(1)

Begeleidende informatie bij de overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst, bestemd voor nuttige toepassing, of afvalstoffen bestemd voor laboratoriumanalyse
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006. Zie voor het invullen van dit document ook de overeenkomstige specifieke instructies in bijlage 1C van verordening (EG)
nr. 1013/2006.

(2)

Indien er meer dan drie vervoerders zijn, de gegevens bijvoegen als gevraagd in de vakken 5 a), b) en c).

(3)

Wanneer de opdrachtgever voor de overbrenging niet de producent of de inzamelaar is, wordt informatie over de producent of de inzamelaar verstrekt.

(4)

De relevante in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 vermelde code(s) moeten worden gebruikt – in voorkomend geval meerdere codes achter elkaar. Sommige
Bazel-codes zoals B1100, B3010 en B3020 gelden alleen voor specifieke afvalstromen, zoals aangegeven in bijlage IIIA.

(5)

De in bijlage IIIB bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 vermelde BEU-codes moeten worden gebruikt.”
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Bijlage X; Landen lid van de Europese Unie:




























België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Verenigd koninkrijk
Zweden

Invoer naar- en Uitvoer uit de Europese Unie
Is mogelijk onder voorschriften, niet verder onderzocht.
http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/afval/evoa_vergunningen/moet_ik_een_kennisgeving_doen/
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