Standpuntnota
Plastic tax (2021)
Executive summary
Europa heeft beslist om een heffing in te voeren op kunststoffen. Hoewel Denuo
voorstander is van elke financiële maatregel die recyclage stimuleert, steunen wij
de heffing op kunststoffen zoals die werd ingevoerd niet.
De heffing is meer een budgettaire maatregel dan een sturende/sensibiliserende
maatregel aangezien de inkomsten niet ten gunste van het recycleren en
hergebruiken van kunststoffen zullen gaan. Wat Denuo betreft is dit een gemiste
kans.
Denuo pleit voor een heffing op nieuwe, fossiele kunststoffen omdat dit soort
heffing als een onmiddellijke incentive zou kunnen werken voor het gebruik van
gerecycleerde kunststoffen en de transitie naar een meer circulaire,
klimaatvriendelijke en emissiebesparende economie sturen wat volledig in
overeenstemming is met de ambities van de Europese Green Deal en het Europese
Actieplan voor een Circulaire Economie.
Daarnaast heeft een heffing op virgin kunststoffen nog een aantal andere
voordelen. Het is minder complex om een dergelijke heffing te implementeren en te
berekenen en het zou niet alleen het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in de
verpakkingssector stimuleren, maar ook in andere kunststof verbruikende sectoren.
Wij geloven dat dit ook investeringen in de Europese recyclagecapaciteit en –
technologieën zou versnellen.

De nieuwe EU-heffing op niet-gerecycleerde plastic
verpakkingen: een incoherentie met een rationeel
beleid voor de ontwikkeling van een circulaire
economie
Vanaf begin dit jaar werd in Europa een heffing op niet-gerecycleerde plastic verpakkingen
ingevoerd. De Europese Raad heeft hierover eind juli een akkoord bereikt tijdens onderhandelingen
over de financiering van het Europese herstelplan.
Dit akkoord voorziet in de invoering van een heffing op niet-gerecycleerde plastic verpakkingen
vanaf 1 januari 2021 die zal bestaan uit een bijdrage per Lidstaat, berekend op basis van 0,80 euro
per kg niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval.
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In 2018 werd een dergelijke heffing op kunststoffen voor het eerst vermeld als een manier om het
verlies aan inkomsten door de Brexit te compenseren. Nogmaals, in het kader van het
Coronaherstelfonds lijkt de heffing op kunststoffen meer een budgettaire maatregel te zijn dan een
instrument om de kunststofrecyclagemarkt te ondersteunen. Dit is incoherent met een echt
rationeel beleid voor de ontwikkeling van de Circulaire Economie.

Een heffing zonder echte impact op het toenemend recycleren van
kunststofverpakkingen
Hoewel wij voorstander zijn van elke financiële maatregel die het recycleren stimuleert, steunen wij
de heffing op kunststoffen zoals die nu werd ingevoerd niet. Een heffing van 0,80 euro/kg mag dan
veel lijken, maar wij twijfelen eraan dat dit, naast het verhogen van de bewustwording, ook een
koerswijziging zal teweegbrengen. Veel kunststof verpakkingen hebben een beperkt gewicht. Een
verpakking van 20 gram zal een extra last van 0,016 euro per stuk betekenen, wat gemakkelijk kan
worden doorgeschoven naar de consument en naar onze mening weinig of geen sturend effect zal
hebben.
Met slechts 6% van het voortgebrachte Europese plasticafval dat werkelijk hergebruikt wordt bij het
vervaardigen van nieuwe kunststofproducten, gaat onze aandacht prioritair uit naar het verzekeren
van een permanente en stabiele vraag naar secundaire grondstoffen.

Het beste alternatief: een heffing op nieuwe kunststoffen
De heffing zoals ze wordt voorgesteld door de Europese Unie focust op de verkeerde kant van de
waardeketen. Een heffing op nieuwe fossiele kunststoffen zal als een onmiddellijke incentive werken
voor het gebruik van gerecycleerde kunststoffen en zal transitie naar een meer circulaire,
klimaatvriendelijke en emissiebesparende economie versnellen.
Naast het tot stand brengen van een onmiddellijke vraag naar gerecycleerde materialen, heeft een
heffing op nieuwe kunststoffen nog een aantal andere voordelen:
Een dergelijke heffing zou veel gemakkelijker te implementeren zijn. Het aantal petrochemische
bedrijven is beperkt terwijl de afvalsector veel spelers kent, en ook veel kleinere.
Deze heffing zou een impact hebben op alle sectoren en niet enkel op de verpakkingssector.
Bouw- en sloopafval is bijvoorbeeld niet alleen de grootste afvalstroom in Europa, goed voor meer
dan 350 miljoen ton/jaar1 maar leent zich ook zeer goed voor de verwerking van gerecycleerde
materialen.
De voornaamste doelstelling van de Green Deal en de actieplannen voor de circulaire economie,
zoals in de verf gezet door de Europese Commissie, is om Europa klimaatneutraal te maken tegen
2050. Een toeslag op nieuwe fossiele grondstoffen is van essentieel belang om het gebruik ervan
te ontmoedigen en om de vraag naar gerecycleerde materialen te stimuleren, wat grote
hoeveelheden CO²-uitstoot zal besparen. Het recycleren van PET bijvoorbeeld bespaart 83% energie
en 70% CO²-uitstoot vergeleken met PET dat wordt vervaardigd uit nieuwe materialen. Elke ton
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gerecycleerd PVC bespaart 2 ton CO². In 2018 droeg 740.000 ton gerecycleerd PVC-afval bij tot
een besparing van 1,5 miljoen ton CO² in de atmosfeer. 2
Een heffing op nieuwe kunststoffen zal zorgen voor een sneeuwbaleffect. Deze heffing zal niet
alleen leiden tot een hogere vraag naar gerecycleerde materialen, maar ook tot bijkomende
investeringen in recyclagecapaciteit en technologieën om de recyclagekwaliteit te optimaliseren,
tot extra tewerkstelling, tot het behalen van de Europese recyclagedoelstellingen, tot het minder
afhankelijk zijn van de aankoop van grondstoffen buiten de EU en tot slot tot een meer circulaire
en duurzame economie.

Wie is Denuo?
Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een
wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam
willen produceren, zijn onze meer dan 250 leden de essentiële schakel
tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking.
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