
Plastic Pact 

 

Minister Stientje van Veldhoven, 37 plastic toepassende bedrijven, 17 plastic producerende 
bedrijven en 20 andere partijen ondertekenden het Plastic Pact NL. Het Plastic Pact focust op 

het sluiten van de kringloop van eenmalige plastic producten en verpakkingen. 

Het Plastic Pact NL is één van de prioriteiten van Van Veldhoven in het kader van het 
Grondstoffenakkoord en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Hoewel plastic een sterk, 

licht, flexibel en makkelijk toepasbaar materiaal is, brengt de grootschalige toepassing van het plastic 
ook nadelen met zich mee. Het gebruik van primaire fossiele grondstoffen oefent druk uit op het 
milieu, door gebrek aan recycling gaan waardevolle grondstoffen verloren en de verspreiding van 

plastic zwerfvuil en microplastics resulteert in groeiende vervuiling van onze ecosystemen. 

Een breed scala van 75 partijen ondertekent het Plastic Pact NL, dat zich focust op het sluiten van de 
kringloop van eenmalige plastic producten en verpakkingen (‘fast moving consumer goods’). Mogelijk 

dat in een later stadium ook vergelijkbare afspraken gemaakt kunnen worden met andere sectoren 
die veel plastic toepassen, zoals de bouw en de automotive. 

Recyclen 
In het Plastic Pact NL zijn tussen deze bedrijven onderling en met de minister afspraken gemaakt om 
de milieudruk van plastics te verminderen en de circulariteit te bevorderen. Partijen beogen met het 
Plastic Pact NL versneld maatregelen te nemen om de plastic kringloop te sluiten. in 2025 zullen alle 

eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen in ieder geval honderd procent recyclebaar 
zijn. Bovendien zullen de plastic toepassende bedrijven niet meer dan nodig gebruik maken van 
plastic materialen door minder gebruik, door hergebruik, en/of door alternatieve duurzamere 

materialen, resulterend in twintig procent minder volume plastic (in kg) relatief ten opzichte van het 
totale volume op de markt gebrachte producten ten opzichte van het gebruik in het basisjaar (2017). 
Hierdoor zal in ieder geval het totale volume eenmalige plastic producten en verpakkingen van het 

geheel aan Plastic Toepassende bedrijven dalen. 

Biobased 
De Plastic Producerende Bedrijven zullen voor voldoende sorteer- en recyclingcapaciteit zorgen 

zodanig dat minimaal zeventig procent van het gewicht van alle eenmalige plastic producten en 
verpakkingen die in Nederland in de afvalfase belanden, hoogwaardig gerecycled worden.  

Alle eenmalig te gebruiken plasticproducten en verpakkingen die Plastic Toepassende Bedrijven op 

de markt brengen zullen in 2025 een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede plastics (in kg) 
bevatten, met een gemiddelde per bedrijf van minimaal 35 procent. Daarnaast zullen zoveel mogelijk 
duurzaam geproduceerde biobased plastics worden gebruikt om het gebruik van primair fossiele 

plastics te verminderen. 
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