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ACHTERGROND
Mission Reuse is een transitieprogramma van Enviu, Recycling Netwerk Benelux en Natuur & Milieu, wat in Nederland de transitie van wegwerp naar
hergebruik aanjaagt. Het programma omvat meerdere interventies zoals beleidsonderzoek, het introduceren van innovaties in de markt door middel van pilots,
kennisdeling en publiekscampagnes. Vanuit onderzoek en door markt testen creëert Mission Reuse inzicht in de uitdagingen en randvoorwaarden voor het
implementeren van succesvolle, herbruikbare oplossingen. Voor meer informatie over Mission Reuse, kijk op www.missionreuse.com.
In dit rapport gaat Mission Reuse in op de potentie van herbruikbare maaltijdcontainers in de Nederlandse praktijk. Het gaat hierbij om maaltijdcontainers voor
bezorging en afhaal. De inzichten zijn gebaseerd op markt testen en bestaande onderzoeken. Er is geen nieuw wetenschappelijk onderzoek gedaan. Bronnen
zijn vermeld aan het einde van het rapport, in hoofdstuk 7.
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Bezorging & afhaal van maaltijden
In dit eerste hoofdstuk wordt er ingegaan op algemene informatie betreffende
het huidige wegwerpsysteem wat wordt gebruikt voor bezorging en afhaal van
maaltijden. Daarnaast wordt de potentie van hergebruiksystemen uitgelicht en
de impact van COVID-19 aangestipt.
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DE MARKT VAN MAALTIJDCONTAINERS
HET GEBRUIK
Maaltijdcontainers worden in zeer diverse contexten gebruikt; bijvoorbeeld in de horeca voor bezorging, afhaal en eat-in, in catering op kantoren, op festivals
en evenementen, in recreatieparken en in de retail. In dit rapport ligt de focus op maaltijdcontainers die worden ingezet voor bezorging en afhaal in de horeca.

DE CIJFERS
Volgens een onderzoek door het FoodService Instituut Nederland, groeide de bezorging van maaltijden naar schatting met maar liefst 37% in 2020 naar ruim
€2,7 miljard [1]. Alleen al bij marktleider Thuisbezorgd.nl werden er gedurende het afgelopen jaar 588 miljoen maaltijdbestellingen gedaan; een stijging van
39% ten opzichte van de bezorging in 2019 [2]. Betreffende afhaal van maaltijden zijn er helaas geen recente cijfers beschikbaar. Desalniettemin kan er wel
een schatting worden gemaakt op basis van een percentage uit 2016; toen werden er van de ruim 876 miljoen afhaal- en/of bezorgmaaltijden, 64% afgehaald
[4]. Als dit percentage ongeveer gelijk is gebleven, is er in 2020 naar schatting €4,8 miljard aan maaltijden afgehaald.

ONTWIKKELINGEN
Het FoodService Instituut Nederland meldt dat tegenwoordig niet alleen meer consumenten kiezen voor bezorging, maar dat ook de bestelfrequentie per klant
is toegenomen. Steeds vaker blijkt dat vooral de jongere generaties (Millennials en Generatie Z) een maaltijd laten bezorgen omdat ze geen zin hebben om te
koken [1]. Daarnaast kiezen mensen door de lockdowns en coronamaatregelen steeds vaker voor een thuisbezorgde maaltijd [2]. Naast de toename in
bezorging van maaltijden in het algemeen, is er ook een stijging in aantal horecagelegenheden afhaal- en bezorgmaaltijden. Waar voorheen een derde van de
restaurants dit faciliteerde, is dit sinds maart 2020 bij de helft van de restaurants het geval. [3]
Inga Blokker, directeur van The Food Research Company, meent dat de groei na de versoepeling van de coronamaatregelen niet zomaar zal verdwijnen
aangezien mensen die voordien nooit eten bestelden, dat na de coronacrisis zo nu en dan nog steeds zullen blijven doen [1].

5

HET WEGWERPSYSTEEM
Het huidige maaltijdcontainersysteem dat op wegwerpcontainers draait, ziet eruit als volgt:

Klant bestelt maaltijd
Maaltijd wordt bereid
door restaurant
Maaltijd wordt in
wegwerpverpakkingen
aan de klant gegeven

Klant nuttigt de
maaltijd
Klant gooit de
verpakkingen weg
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POTENTIEEL VAN HERGEBRUIK
DE HUIDIGE SITUATIE
In 2016 bestelde Nederland ongeveer 876 miljoen maaltijden voor bezorging en afhaal [4]. Voor deze maaltijdbestellingen gebruikte men minimaal 876 miljoen
wegwerpcontainers om de maaltijden in te vervoeren. Als wordt aangenomen dat voor elke maaltijdbestelling vaak meer dan één maaltijdcontainer wordt
gebruikt (denk aan aparte sausjes, rijst, friet, et cetera), dan kan worden gesteld dat in 2016 alleen al ruim 1,7 miljard wegwerpcontainers na een korte
gebruiksduur in de prullenbak zijn verdwenen. Gezien de groei die deze markt in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zal dit getal van weggegooide
maaltijdcontainers momenteel nog veel hoger liggen.

DE OPLOSSING
Uit een recentelijk onderzoek (2020) van Coelho, Corona, ten Klooster en Worrell blijkt dat herbruikbare verpakkingssystemen ecologische en potentiële
economische voordelen lijken te hebben ten opzichte van verpakkingssystemen voor eenmalig gebruik [7]. Evenzo heeft de Ellen MacArthur Foundation
aangetoond dat de transitie van wegwerp naar hergebruik niet alleen helpt om plastic afval en vervuiling te elimineren, maar dat het (indien goed gedaan)
daarnaast een aanzienlijke vermindering kan opleveren in de uitstoot van broeikasgassen en andere negatieve milieueffecten [5]. Tevens is er niet alleen een
duurzaamheids-potentie, maar door onder andere de materiaal besparing is er ook een economische kans van 10 miljard USD wanneer 20% van alle plastic
verpakkingen worden omgezet in hergebruiksystemen [5]. Ook geven PEW Charitable Trust en SYSTEMIQ aan in hun rapport ‘Breaking the Plastic Wave’ (juli
2020) dat een reductie van 30% van de productie van plastic afval mogelijk is door hergebruik en het elimineren van verpakkingen [6]. Daarom ziet Mission
Reuse het implementeren van hergebruiksystemen als een kansrijke oplossing voor (in ieder geval) verpakkingen met een hoog volume.
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HET HERGEBRUIKSYSTEEM
Hergebruiksystemen voor
maaltijdcontainers zien
er ongeveer als
volgt uit:

Klant bestelt maaltijd
De verpakkingen
komen terug in de
voorraad voor
volgende bestellingen

De verpakkingen worden
gereinigd

Klant retourneert de
herbruikbare
verpakkingen

Maaltijd wordt bereid
door restaurant

Maaltijd wordt in
herbruikbare
verpakkingen aan de
klant gegeven

Klant nuttigt de maaltijd
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DE DUURZAAMHEID VAN HERGEBRUIK
In december 2020 heeft Zero Waste Europe samen met de Universiteit Utrecht en Reloop een onderzoek gepubliceerd genaamd ‘Reusable VS single-use
packaging: a review of environmental impact’ [8]. Hierin hebben zij 32 levenscyclus analyses voor verschillende herbruikbare verpakkingen onderzocht.
Herbruikbare verpakkingen zijn over het algemeen duurzamer dan wegwerpverpakkingen, concluderen zij. Wel benoemen zij dat hierbij goed rekening
moet worden gehouden met (o.a.) de volgende factoren:
●
●
●

●

Transport. Transport emissies zorgen voor een forse milieu-impact. Hierbij spelen de afgelegde afstand en het soort vervoermiddel voor die levering
een grote rol maar ook retour, gewicht en volume van de gebruikte verpakkingen speelt een rol.
Productie. Aangezien de verpakkingen worden geproduceerd om vaker gebruikt te kunnen worden, is de milieu-impact van productie (nog) hoger dan
bij wegwerpverpakkingen.
Aantal hergebruik cycli. In tegenstelling tot wegwerp gaan deze verpakkingen wel vele cycli mee, waardoor de milieu impact van productie wordt
uitgesmeerd over de gehele levenscyclus. De herhaaldelijke milieu-impact per gebruik is dan het transport en reiniging (als dit nodig is) om de
hergebruik cyclus te voltooien. De totale milieu-impact blijft hierdoor beperkt in vergelijking met de grondstoffen, transport en afvalverwerking die nodig
zijn per gebruik van een wegwerp tegenhanger.
End-of-life. De manier waarop er wordt omgegaan met de uiteindelijk niet meer bruikbare, herbruikbare verpakkingen, zal bijdragen aan de
milieu-impact van de herbruikbare verpakking. Recycleren, verbranden of vuilstort hebben allemaal een hoge milieu-impact.
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DE IMPACT VAN COVID-19
Om twijfel over de hygiëne van een herbruikbaar systeem te voorkomen, is het belangrijk te weten dat 125 gezondheidsexperts (virologen, epidemiologen en
specialisten op het gebied van veiligheid van voedselverpakkingen) uit 19 landen aangeven dat herbruikbare opties even hygiënisch zijn als wegwerp opties
[9]:
●
●

●

●

●

Herbruikbare systemen kunnen veilig worden gebruikt wanneer de basishygiëne wordt toegepast.
Het coronavirus kan op verschillende materialen voor een bepaalde tijd overleven. Dit loopt uiteen van enkele uren voor zachte en poreuze materialen
zoals karton en papier, tot enkele dagen voor gladde materialen zoals plastic en roestvrij staal. Het risico op besmetting via materialen bestaat, maar is
veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.
Basishygiëne houdt dan in dat de herbruikbare verpakkingen warm gewassen worden met goede schoonmaakmiddelen, handen die de verpakkingen
aanraken regelmatig worden gewassen en werkplekken worden schoongehouden. De WHO verklaart dat een temperatuur van tussen de 60°C en 66°C
de meeste virussen dood.
Wegwerpproducten, gemaakt van plastic of andere materialen, zijn niet veiliger of onveiliger dan herbruikbare alternatieven. Producten voor eenmalig
gebruik, zoals plastic bekers, voedselverpakkingen of plastic zakken, doorlopen vaak een langere weg van productie tot gebruik en worden daarbij door
verschillende (winkel)medewerkers aangeraakt voordat ze de klant bereiken. Herbruikbare producten - zoals kopjes, borden, bestek en
meeneemverpakkingen - daarentegen worden voor gebruik adequaat gereinigd volgens de voedselveiligheidsvoorschriften.
Wegwerp zorgt voor een additioneel risico als (zwerf)afval wat beduiend meer is dan hergebruik die binnen een hygiënische keten blijft.
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Voorbeelden uit de praktijk
Wereldwijd is er een toename in het gebruik van herbruikbare maaltijdcontainers voor bezorging en afhaal van eten. Er kan veel worden geleerd van
de initiatieven achter de verschillende, bestaande systemen. In dit hoofdstuk
wordt de variëteit aan systemen toegelicht door middel van het opsommen van
verschillende systeemonderdelen en het analyseren van vijf ondernemingen
met verschillende systemen. Daarnaast worden de grootste verschillen tussen
en grootste uitdaging met hergebruiksystenem benoemd.
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DE SYSTEEMONDERDELEN (1/2)
Het verschil in hergebruiksystemen kan worden onderscheiden door middel van een aantal kenmerkende variabelen:

Soort herbruikbare
maaltijdcontainers

Ondersteunende
middelen

Type omgeving

Wat zijn de kenmerken van de herbruikbare maaltijdcontainers? Bijvoorbeeld:
●
Materiaal
●
Duurzaamheid van productie
●
Levensduur
●
Reinigbaarheid/hygiëne
●
Gebruiksvriendelijkheid
●
Ontwerp
●
Formaat
●
Branding
Worden er ondersteunende middelen gebruikt? Bijvoorbeeld:
●
RFID/QR-code voor realtime inzicht in maaltijdcontainer-gegevens (zoals gereedheid van bestelling en ingrediënten van maaltijden)
●
Retourmachines
●
Customer loyalty programma (met bijvoorbeeld een spaarprogramma voor beloningen)
●
Up- of cross-sell mogelijkheden
●
App voor de consument
In wat voor type omgevingen kan het systeem worden toegepast?
●
Gesloten: De maaltijdcontainers verlaten in principe de locatie niet (zoals bij evenementen, recreatieparken en kantoren).
●
Open: De maaltijdcontainers worden in de publieke ruimte door verschillende ondernemers gedeeld (bijvoorbeeld door verschillende
restaurants in stadscentra, stations of benzinestations).
●
Semi-open: Hierbij wordt een specifiek systeem in de publieke ruimte beschikbaar, maar dit wordt alleen gedaan door één horecaketen
met meerdere vestigingen.

12

DE SYSTEEMONDERDELEN (2/2)
Retourlogistiek

Hoe rouleren de maaltijdcontainers? Bijvoorbeeld:
●
Handmatige inname bij verkooppunten
●
Retourfaciliteit (bijvoorbeeld een retourmachine op een handige plek)

Reiniging

Wordt de reiniging van gebruikte maaltijdcontainers gedaan door de restaurants of door een andere partij?

Borgstelling &
stimulansen voor retour

Op welke manier wordt gewaarborgd dat de maaltijdcontainers terug in het systeem komen? Bijvoorbeeld:
●
Door het vooraf betalen van statiegeld
●
Door betaling van borg bij het overschrijden van de inlevertermijn
●
Door het uitgeven van een beloning bij tijdige inlevering

Businessmodel

Fase

Basis van het systeem?
●
Bring your own
●
Herbruikbaar systeem in eigen beheer
●
Overkoepelend systeem (met/zonder service)
Hoe genereert de aanbieder inkomsten? Bijvoorbeeld:
●
verkoop van maaltijdcontainers
●
Verhuur van maaltijdcontainers
●
Verhuur van ondersteunende middelen (zoals apps, retourmachines, scanners, vaatwassers)
●
Product-as-a-service: facilitatie van een volledig closed-loop systeem
●
Inkomsten uit reclame (zoals maaltijdcontainers met merknamen)
In hoeverre is het systeem al aantoonbaar werkend?
●
Pilot: De startende onderneming is het systeem nog aan het testen en ontwikkelen.
●
Startup: De startende onderneming heeft het systeem in de markt gezet en zit in de opbouwende fase.
●
Bedrijf: De onderneming bestaat al enkele jaren en heeft een succesvolle werking van het systeem bewezen.
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PRAKTIJKVOORBEELDEN
Wereldwijd bestaan er al verschillende systemen die het gebruik van herbruikbare maaltijdcontainers ondersteunen voor bezorging en/of afhaal:

Eenvoudig

Geavanceerd
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PRAKTIJKVOORBEELD (1/5)
LoopYourBox/ReCIRCLE
Verpakkingsstroom

Afhaal

Materiaal van de
containers

Plastic namelijk Polybutyleentereftalaat (PBT)

Businessmodel

Overkoepelend systeem: restaurants betalen een maandelijks bedrag om deel te
mogen nemen

Locatie & schaal

6 restaurants in Brussel

Oprichtingsjaar

2019

Fase

In evaluatie na de eerste testfase

Bijzonderheden

Brusselse uitvoering van het Zwitserse reCIRCLE

Over het systeem

●
●

Klanten betalen 10 EU borg voor een maaltijdcontainer.
Klanten brengen de container(s) terug naar één van de deelnemende
restaurants, waar de container wordt gewassen.
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PRAKTIJKVOORBEELD (2/5)
KioBox
Verpakkingsstroom

Afhaal & bezorgen

Materiaal van de
containers

Hout-kunststof-composiet (HKC)

Businessmodel

Herbruikbaar systeem in eigen beheer: kostenbesparing op wegwerpverpakkingen en
marge op niet-geretourneerde verpakkingen

Locatie & schaal

12 restaurants in Brussel

Oprichtingsjaar

2019

Fase

Actief

Bijzonderheden

Brusselse restaurantketen van 12 restaurants is 100% overgestapt op deze
herbruikbare maaltijdcontainers

Over het systeem

●
●

De containers hebben een statiegeldwaarde van 1 of 2 EU.
Klanten kunnen lege verpakking zelf terugbrengen naar een van de restaurants
en eigen bezorgers maken mogelijk dat klanten de oude verpakkingen mee
kunnen geven bij een nieuwe bestelling.
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PRAKTIJKVOORBEELD (3/5)
Ozarka
Verpakkingsstroom

Afhaal & bezorgen

Materiaal van de
containers

Siliconen, borosilicaat en plastic polypropyleen

Businessmodel

Overkoepelend systeem met service: 12,5% commissie op bestellingen door
restaurants

Locatie & schaal

New York en Amsterdam

Oprichtingsjaar

2017

Fase

Actief in New York en start binnenkort in Amsterdam

Bijzonderheden

Gebruikt het bestelplatform DeliverZero

Over het systeem

●
●

Klanten brengen zelf de maaltijdcontainers terug naar een retourpunt.
De borg hangt af van het formaat van de container, en is daarom tussen 3,50
en 4,50 EU.
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PRAKTIJKVOORBEELD (4/5)
VYTAL
Verpakkingsstroom

Afhaal & bezorgen

Materiaal van de
containers

Plastic namelijk polypropyleen (PP)

Businessmodel

Overkoepelend systeem met service: Pay per use door restaurants en commissie bij
bestellingen via de app

Locatie & schaal

350+ restaurants in verschillende steden in Duitsland

Oprichtingsjaar

2019

Fase

Opschaling

Bijzonderheden

Het eerste ‘borgvrije’ herbruikbare verpakkingssysteem in de EU

Over het systeem

●
●

●

Faciliteert herbruikbare maaltijdcontainers via een app en fungeert als een
bestelplatform.
De klant registreert zich in de app en koppelt het account aan een
betaalmethode. Pas als de verpakking te laat wordt teruggebracht, wordt er
geld in rekening gebracht (10 EU).
Data- en AI-gedreven om CO2 uitstoot te minimaliseren.
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PRAKTIJKVOORBEELD (5/5)
PackBack
Verpakkingsstroom

Bezorgen

Materiaal van de
containers

Plastic namelijk polypropyleen (PP)

Businessmodel

Overkoepelend systeem met service:Pay per use door restaurant per gebruik van een
container

Locatie & schaal

25+ restaurants in Rotterdam

Oprichtingsjaar

2019

Fase

Tweede pilot in samenwerking met Thuisbezorgd.nl

Bijzonderheden

Wil een gebruiksvriendelijke, digitale infrastructuur bieden aan restaurants en
consumenten.

Over het systeem

●

●
●

In de pilot betaalt de consument 4 EU borg per container. Door middel van de
app kan de maaltijdcontainer worden aangemeld voor retour. Deze wordt aan
huis opgehaald.
Maaltijdcontainers worden gevolgd met QR-codes.
Via de app kunnen restaurants hun containervoorraad beheren en
kortingsacties aan klanten aanbieden.
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OVERIGE PRAKTIJKVOORBEELDEN
Locatie & schaal

Materiaal

Verpakkingsstroom

App
nodig?

Retourlogistiek

Statiegeld per
container

Reiniging
door:

Businessmodel

ECOBOX

100+ restaurants in
Luxemburg

PBT & PE

Afhaal

Nee

Terugbrengen naar retourpunt

5 EU

Restaurants

n.v.t. want het is een initiatief van het
ministerie van Milieu, Klimaat en
Duurzame Ontwikkeling

Returnr

7 restaurants in
Melbourne

RVS

Afhaal &
bezorging

Nee

Terugbrengen naar retourpunt

6 AUD

Restaurants

Consumenten betalen maandelijks
een bedrag

reCIRCLE

100+ restaurants in
Zwitserland

PBT

Afhaal

Ja

Terugbrengen naar retourpunt

10 CHF

Restaurants

Maandelijks bedrag en kosten voor
bevoorrading door restaurants

Dispatch
Goods

9 restaurants in San
Francisco

RVS

Afhaal &
bezorging

Ja

Terugbrengen naar retourpunt
of thuis laten ophalen voor
premium leden

n.v.t.

Dispatch
Goods

Consumenten betalen maandelijks
een bedrag

Muuse

Singapore,
Hong-Kong, San
Francisco en Java

Tarwevezels &
bamboe

Afhaal &
bezorging

Ja

Terugbrengen naar retourpunt
of meegeven met bezorging
van volgende bestelling

50 USD boete bij
geen retour

Restaurants

Consumenten betalen maandelijks
een bedrag

barePack

SGP en sinds kort
in pilot met 30
restaurants in Parijs

Siliconen
& PP

Afhaal &
bezorging

Ja

Terugbrengen naar retourpunt
of thuis laten ophalen vanaf
minimaal 5 verpakkingen

6 SGD voor
niet-leden en
voor leden geen
statiegeld

Restaurants

Restaurants betalen per
herbevoorrading en consumenten
betalen maandelijks een bedrag
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DE GROOTSTE VERSCHILLEN
Initiatieven voor herbruikbare maaltijdcontainers begeven zich nog grotendeels op onbegaan terrein en er is nog veel te leren over hoe deze systemen op
grotere schaal in de praktijk kunnen werken. Hoewel alle systemen als doel hebben om wegwerpverpakkingen te vervangen voor een duurzaam alternatief,
kunnen deze in hun praktische uitvoering sterk van elkaar verschillen. De belangrijkste verschillen en afwegingen hierachter zijn:
●

●
●

Offline of online systeem. Door gebruik te maken van online technologie zoals apps kunnen de containers gevolgd worden, de impact van het
systeem gekwantificeerd worden en een uiterlijke inlevertermijn worden gezet. Een nadeel van een online systeem zou kunnen zijn dat persoonlijke
registratie een drempel op kan werpen voor mensen om deel te nemen.
Statiegeld vooraf of afschrijving bij uitblijvende retour. Offline systemen zijn genoodzaakt om statiegeld vooraf in rekening te brengen. Het lijkt er
hierbij op dat containers sneller terug komen als er een maximale retourtermijn opzit. Statiegeld pas in rekening brengen bij uitblijvende retour lijkt
Reiniging door restaurants of door systeempartner. Als de maaltijdcontainers worden ingezameld bij restaurants, worden deze meestal hier ook
afgewassen. Bij systemen waar de containers op een andere manier worden ingezameld, is het gangbaarder om de containers bij een professionele
afwascentrale te reinigen.

Een overeenkomst tussen de verschillende initiatieven is dat deze allen in stedelijke gebieden opereren. Dit heeft als voordeel dat de reisafstanden beperkt
blijven en de logistieke verplaatsingen mogelijk met de fiets kunnen worden uitgevoerd.
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DE GROOTSTE UITDAGING
De retourlogistiek werkend, haalbaar en betaalbaar krijgen lijkt de grootste uitdaging te zijn voor de implementatie van een systeem voor herbruikbare
maaltijdcontainers. Het is van groot belang om de herbruikbare containers (tijdig) terug bij de restaurants te krijgen, zodat het systeem naar behoren kan
werken. Nu is dit makkelijker gezegd dan gedaan omdat de complexiteit van de retourlogistiek afhangt van (o.a.) de bestelfrequentie en bereidheid van
klanten. Er zijn een aantal opties voor het regelen van de retourlogistiek:
●
●
●
●
●

Klanten die meerdere keren per week bestellen, kunnen hun ‘oude’ maaltijdcontainers bij de volgende bestelling meegeven aan de bezorgende partij of
inleveren bij afhaal.
Teruggave wordt gefaciliteerd als klanten de containers kunnen terugbrengen naar verschillende deelnemende restaurants.
De maaltijdbezorgdienst komt de verpakkingen op een afgesproken moment ophalen. Hierbij is de business case de uitdaging.
Andere logistieke partijen zoals PostNL en DHL of boodschappenbezorgers zoals AH en Picnic kunnen retour aannemen.
Consumenten kunnen de verpakkingen inleveren op toegankelijke plekken zoals supermarkten, cafés, stations, etc.
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Perceptie van consumenten
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een enquête uit
november 2020 die is gehouden onder 202 consumenten over herbruikbare
maaltijdcontainers bij bezorging en afhalen van eten. De containervoorkeuren
en systeemvoorkeuren zullen hierbij specifiek worden belicht. Ook zal kort de
mening van consumenten over waarborging van hygiëne in COVID-19-tijden
worden besproken.
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ALGEMENE RESULTATEN
Consumenten lijken erg enthousiast; ze hebben interesse in het gebruik van
herbruikbare maaltijdcontainers. De grote hoeveelheid afval is een van de grootste
ergernissen van consumenten betreffende het bestellen/afhalen van eten. Het is dan
ook niet gek dat het verminderen van afval de voornaamste reden lijkt om voor
herbruikbare maaltijdcontainers te kiezen. Maar, storytelling gaat erg belangrijk zijn
omdat…
●

●

●

●

… het systeem minder gemakkelijk is dan wegwerp en men juist vaak eten
bestelt vanwege het gemak. Sommige respondenten denken dat een
hergebruiksysteem wellicht voor een besteldrempel gaat zorgen.
… men het belang van hergebruik niet altijd op waarde kan inschatten. Niet
iedereen ziet het probleem van wegwerpproducten in, sommigen verkiezen
recyclebare alternatieven omdat hergebruik als minderwaardig wordt gezien, of
vinden de milieuwinst van hergebruik discutabel.
… men de containers graag zelf wil houden. Dit is niet de bedoeling natuurlijk
en gaat de werking van het systeem tegen. Het belang van het werkende
systeem zal goed moeten worden benadrukt om er voor te zorgen dat het
hergebruiksysteem gaat werken.
… men vragen heeft over de waarborg van hygiëne in het systeem.*
*Er is specifiek gevraagd naar hygiëne dus dit kan de resultaten hebben beïnvloed
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CONTAINERVOORKEUREN
De volgende kenmerken werden door consumenten belangrijk gevonden voor herbruikbare maaltijdcontainers:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lekproof zodat de containers mee in de tas kunnen en de restjes als lunch gegeten kunnen worden.
Oven-/magnetronbestendig zodat men restjes gemakkelijk en veilig kan opwarmen.
Vriezerbestendig zodat men restjes kan invriezen.
Vaatwasserbestendig; mocht men ze in de vaatwasser doen, moeten de containers niet meteen stuk gaan.
Makkelijk stapelbaar zodat ze niet te veel ruimte innemen bij de opslag (leeg) en in de koelkast (gevuld) en makkelijk kunnen worden vervoerd naar
het inleverpunt.
Houden het eten goed warm, want eten wat koud bezorgd/afgehaald wordt, is niet wenselijk.
Zien er mooi uit, want men wil graag dat de herbruikbare maaltijdcontainers bijdragen aan de beleving van het eten.
Maar niet té mooi omdat men de containers anders té graag zelf wil houden.
Hygiënisch en kleurbestendig, want vlekken en etensresten zijn absoluut niet wenselijk.
Maken andere wegwerpproducten overbodig, want het is onwenselijk als de maaltijdcontainers met wegwerpbestek, -zakjes, -folies o.i.d. komen.
Universeel te gebruiken voor vele gerechten, want pizza, sushi, chinees en thais is de top 4 van meest bestelde gerechten.
100% recyclebaar aan het einde van de levenscyclus, om de grootste impactvermindering teweeg te brengen.
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SYSTEEMVOORKEUREN
Uit de enquête is gebleken dat consumenten een hergebruiksysteem voor herbruikbare maaltijdcontainers interessant vinden als het voldoet aan deze
voorwaarden:
●
●

●
●
●

●
●

Geeft een beeld van de milieuwinst door hergebruik, omdat men dit graag wil weten en dit wellicht bijdraagt aan het inzichtelijk maken van het
belang van een systeem met herbruikbare maaltijdcontainers.
Er moeten meerdere opties voor retour komen, omdat daar vraag naar is; sommige mensen bestellen wekelijks (meermaals) eten waardoor ‘bakjes
retour bij volgende bestelling’ erg handig is, terwijl anderen eens (of meermaals) per maand bestellen waardoor ‘bakjes retour op plekken waar ik
dagelijks al kom’ handiger is.
Daarnaast moeten de inleverpunten ruime openingstijden hebben en hygiënisch zijn.
Het systeem moet niet duurder zijn dan het wegwerp alternatief omdat men bestellen überhaupt vaak al (te) duur vindt.
Beschikbaar via de restaurants zelf en Thuisbezorgd aangezien dit de twee meest gebruikte opties voor bestellen/afhaal van eten zijn. Maar let op!
Heel veel mensen bestellen in COVID-19-tijd expliciet bij de restaurants zelf omdat ze de commissie van Thuisbezorgd te hoog vinden en zo de horeca
willen steunen.
Als het borgsysteem wordt gekozen, is borg per bakje beter dan borg per bestelling omdat een rijsttafel met 20 bakjes voor 3 euro borg geen goede
prikkel geeft om de containers te retourneren.
Men is bereid om tussen de 0 en 10 euro borg te betalen. De borg zou verder getest moeten worden om een volledig beeld te krijgen voor een
specifieke setting. Borg moet enerzijds geen barrière vormen voor de consument, aan de andere kant is het de bedoeling dat de containers ingeleverd
worden en zal de borg de juiste prikkel moeten geven.
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CONSUMENTEN, HYGIËNE & COVID-19
Hygiëne is belangrijk, maar geen zorg voor consumenten aangezien ze er vanuit gaan dat de voedselveiligheid goed geregeld is. Wel zijn er vragen omtrent
hygiëne en COVID-19. Voor herbruikbare maaltijdcontainers is hygiëne in de perceptie van de consument een belangrijk thema. Daarbij spelen praktische
zaken, bijvoorbeeld dat een bakje geen vlekken heeft, met name een rol. Het lijkt erop dat consumenten er verder vanuit gaan dat (voedsel)veiligheid
gegarandeerd is. Afgezien van enkele vragen over hygiëne en verspreiding van COVID-19, is COVID-19 verder geen onderwerp dat ze bezig lijkt te houden
bij het bestellen/afhalen van eten. Tot slot vinden consumenten het belangrijk dat eventuele inleverpunten hygiënisch zijn.
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Perceptie van horecaondernemers
In november en december 2020 is er een enquête gehouden onder 10
horecaondernemers over herbruikbare maaltijdcontainers bij bezorging en
afhalen van eten. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van deze enquête worden
uitgelicht. Hierbij zullen de container- en systeemvoorkeuren van de
horecaondernemers worden besproken en zal hun mening worden gedeeld
betreffende waarborging van hygiëne in COVID-19-tijden.
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ALGEMENE RESULTATEN
HORECAONDERNEMERS OVER HET VERVANGEN VAN WEGWERPCONTAINERS:
●
●
●
●

Beseffen dat wegwerpverpakkingen voor veel afval zorgen.
Gebruiken nog steeds wegwerp maaltijdcontainers, omdat het de standaard is: makkelijk en goedkoop te krijgen, klanten zijn het gewend.
zoeken naar milieuvriendelijke manieren van verpakken, omdat ze de hoeveelheid afval niet fijn vinden en hierover ook wel eens klachten krijgen van
consumenten.
met bewust en duurzaam eten zijn voorlopers, omdat zij een doelgroep hebben die dit belangrijk vindt. Restaurants met een meer algemeen aanbod
(bijv eten uit een specifiek land) voelen deze druk minder, ook doordat klanten er minder naar vragen.

HORECAONDERNEMERS OVER HET GEBRUIK VAN HERBRUIKBARE MAALTIJDCONTAINERS:
●
●
●

Geven aan dat een zeer beperkte groep klanten wel eens een eigen herbruikbare maaltijdcontainer meeneemt bij het afhalen van eten. Thuisbezorging
in herbruikbare maaltijdcontainers doen ze niet en kennen ze ook nog niet uit de praktijk.
Tonen enthousiasme bij duurzame en milieubewuste restaurants en verwachten dat hun klanten hier blij mee zullen zijn.
Hechten belang aan dat de directe kosten van verpakkingen niet toenemen, zeker in coronatijd.
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CONTAINERVOORKEUREN
De volgende kenmerken vinden horecaondernemers belangrijk voor herbruikbare maaltijdcontainers:
Voorkeuren die overlappen met die van consumenten
●
Lekproof zodat alles netjes aan kan komen bij de klant.
●
Makkelijk stapelbaar zodat ze niet te veel ruimte innemen in de keuken en makkelijk kunnen worden vervoerd naar de klant.
●
Houden het eten goed warm, want eten wat koud is maar warm hoort te zijn, is niet wenselijk.
●
Zien er mooi uit, want men wil graag dat de herbruikbare maaltijdcontainers bijdragen aan de beleving van het eten.
●
Maken andere wegwerpproducten overbodig, want klanten vinden het onwenselijk als herbruikbare maaltijdcontainers met wegwerpbestek, -zakjes,
-folies o.i.d. zouden komen.
Specifieke voorkeuren vanuit horeca ondernemers:
●
Makkelijk in gebruik om de efficiëntie in de keuken en het gemak voor de klant te verhogen.
●
Komen in verschillende maten voor o.a. sauzen, gerechten en broodjes.
●
Zorgen ervoor dat het eten zichtbaar is zodat de klant kan zien wat voor heerlijk eten er voor hem/haar is bereid.
●
Stevig om gebruik te vergemakkelijken (minstens zo stevig als bamboe).
●
Niet duurder dan wegwerp en het liefst zelfs goedkoper; aldus ondernemers.
●
Heeft altijd een passende deksel aangezien niet passende deksels zorgen voor inefficiëntie in de keuken.
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SYSTEEMVOORKEUREN
Wat vinden horecaondernemers?

Voordelen van
herbruikbaar

●
●
●
●

Het is duurzaam;
Het zorgt voor een afvalvermindering - wat een aantal klanten tevreden zal stellen;
Het zet mensen aan het denken over hun gedrag; en
Het is goed voor het imago van de zaak.

Nadelen van
herbruikbaar

●
●
●
●

Het voelt als extra moeite en tijd voor de horecaondernemers en dat is beperkend op drukke momenten;
Klanten moeten geïnformeerd worden;
Het is mogelijk onhandig voor klanten die eenmalig langskomen; en
Horecaondernemers vragen zich af of het voldoet aan de eisen voor hygiëne.

Onderscheidend
vermogen naar
klanten
Reiniging

De horecaondernemers gaven aan dit systeem als een goede mogelijkheid te zien om hun imago te verbeteren en een deel van hun klantenbestand
wellicht nog tevredener te maken. Er is namelijk nog geen dergelijk systeem op de markt, dus met dit systeem zouden zij zich mooi kunnen
onderscheiden. Sommige ondernemers vinden het belangrijk dat hun huisstijl duidelijk zichtbaar is op de maaltijdcontainers.
Er is een voorkeur voor een onafhankelijke, logistieke partij die de bakjes op een centrale plek reinigt en opnieuw distribueert. De horecaondernemers
vinden het zelf moeten reinigen van de bakjes moeilijk uitvoerbaar.

Bereidheid tot
inname bakjes

De bereidheid is er bij sommige ondernemers voor take-away, maar niet ideaal op de lange termijn. Het zorgt voor extra ‘gedoe’ - wat alle
ondernemers niet graag zien.

Bereidheid tot
geven korting

Ja, deze bereidheid is er met name in een opstartfase om het systeem aantrekkelijk te maken voor klanten. De ondernemers verschaffen
graag een (introductie)korting (van 10-25 cent) wanneer klanten gebruik maken van het herbruikbare systeem.
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HORECAONDERNEMERS, HYGIENE & COVID-19
Hygiëne is een aandachtspunt voor ondernemers, maar niet hun grootste zorg. Ondernemers vinden het belangrijk dat ze de hygiëne van herbruikbare
maaltijdcontainers naar hun klanten kunnen waarborgen - ook met betrekking tot stoppen van verdere verspreiding van COVID-19. Zij geloven dat hun eigen
vaatwassers daarvoor volstaan, maar vinden het wel belangrijk dat de reiniging geen extra tijd kost en naadloos in hun bedrijfsproces past. Desalniettemin
zouden restaurants voor de reiniging liever gebruik maken van centrale wasfaciliteiten.
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Beleid
De transitie naar herbruikbare maaltijdcontainers zal niet geheel vanzelf gaan.
Daarom kan de overheid een aanjagende en sturende rol aannemen om de
transitie te realiseren. In dit hoofdstuk worden een aantal beleidskansen
benoemd, beleidssuggesties gedaan en wordt er aangestipt wat er in het
buitenland al gebeurd met betrekking tot beleid om hergebruik te stimuleren.
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BELEIDSKANSEN
Systemen met herbruikbare maaltijdcontainers zijn in opkomst, consumenten hebben interesse en bedrijven zijn bereidwillig: het potentieel voor een overstap
naar herbruikbare maaltijdcontainers lijkt in Nederland zeker aanwezig. Dat wil niet zeggen dat een transitie ook vanzelf zal plaatsvinden. Op weg naar de
ambitie van een volledig circulaire Nederlandse economie in 2050, kan de overheid een aanjagende en sturende rol pakken om de transitie naar herbruikbare
maaltijdcontainers te realiseren.

SINGLE USE PLASTICS DIRECTIVE
De Single Use Plastics Directive [10] (SUPD) werd in de zomer van 2019 vastgesteld door de Europese Commissie. De komende jaren moeten Europese
landen aan de slag om een tiental plastic wegwerpproducten te verbannen, vervangen of verminderen. In vele gevallen is overstappen naar hergebruik een
reële en gewenste oplossing. De komende tijd wordt de SUPD omgezet in Nederlandse wetgeving. Omdat het een richtlijn (en geen verordening) betreft,
heeft Nederland veel mogelijkheden om de implementatie ervan te sturen. Hierin zitten kansen om milieuwinst te boeken en duurzame transities op gang te
helpen. Wat betreft het gebruik van wegwerp maaltijdcontainers en herbruikbare maaltijdcontainers zitten hierin belangrijke kansen en aanknopingspunten
voor Nederlands beleid. Volgens Artikel 4 van de SUP Directive moeten lidstaten komen tot een ambitieuze en aanhoudende consumptievermindering van
o.a. plastic voedselverpakkingen voor bezorging en afhaal. In 2026 moet een meetbare kwantitatieve consumptievermindering zijn gerealiseerd ten opzichte
van 2022. Ook binnen artikel 5 (Beperking van het in handel brengen), artikel 7 (Markeringsvoorschriften) en artikel 8 (Uitgebreide
Producentenverantwoordelijkheid) heeft de Nederlandse overheid de ruimte om haar stempel te drukken op een transitie van wegwerp maaltijdcontainers
naar herbruikbare maaltijdcontainers.
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BELEIDSSUGGESTIES (1/2)
AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN
Op basis van de marktpotentie, praktijkvoorbeelden, bestaande onderzoeken en inschattingen door experts, zoals beschreven in de rest van dit rapport, wordt
de volgende doelstelling haalbaar geacht: Reductiedoelstelling van 30% in 2025 (in stuks) voor plastic maaltijdcontainers voor bezorging en afhaal die
op de markt worden gebracht voor eenmalig gebruik, en 50% minder in 2030, t.o.v. 2022. Om daadwerkelijk minder grondstoffen te verbruiken en meer
milieuwinst te behalen is het belangrijk dat wordt ingezet op herbruikbare alternatieven, in plaats van materiaal-substitutie (zoals papier in plaats van plastic).
Daarom is het belangrijk om ook hergebruikdoelstellingen te formuleren om de transitie de juiste richting in te duwen: Hergebruikdoelstelling van 30% in
2025 voor het aandeel herbruikbare maaltijdcontainers in out-of-home consumptie en 50% minder in 2030, t.o.v. 2022.

SECTORALE AANPAK
Het wordt aangeraden een sectorale aanpak aan te nemen vanwege de bevindingen dat de kansen en barrières voor implementatie verschillen per omgeving:
●
Vanaf 2022 een verbod op wegwerp maaltijdcontainers, ongeacht het materiaal waar ze van zijn gemaakt, binnen overheidsinstellingen en
semi-publieke instellingen.
●
Vanaf 2022 het verplicht stellen van het aanbieden van een herbruikbaar alternatief voor wegwerp maaltijdcontainers bij horecaondernemingen.
●
Vanaf 2023 een verbod op wegwerp maaltijdcontainers voor in-house / on-site consumptie in de horeca.
●
Vanaf 2023 een verbod op wegwerp maaltijdcontainers tijdens (grote) festivals en publieke evenementen. Het eerste jaar kunnen wegwerp
maaltijdcontainers eventueel nog worden toegestaan voor kleine evenementen onder de 50 personen mits de materialenstroom voor 90 procent (en
vanaf 2024 voor 95 procent) effectief wordt ingezameld voor recycling. De bewijslast ligt bij de organisator.
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BELEIDSSUGGESTIES (2/2)
STEDELIJKE AANPAK
Aangezien implementatie van hergebruiksystemen baat heeft bij een groot aantal gebruikers en een vorm van standaardisatie en facilitatie, lijkt een stedelijke
aanpak de juiste manier. Daarom wordt aangeraden om steden als koplopers in te zetten met lokale programma’s om lokale ondernemers en organisaties te
begeleiden en ondersteunen met het testen, implementeren en opschalen van hergebruiksystemen.

ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN
●

●
●
●
●
●
●

Financiering beschikbaar stellen voor R&D en opschalen van innovatieve projecten. Verstrek niet enkel subsidies, maar ook innovatieve
financieringsmodellen (zoals convertible grants en/of leningen om een goed werkend business model te stimuleren, of door een incubator te
organiseren met een financieringsmechanisme voor innovaties/startups).
Vanuit het Afvalfonds minimaal 5% te investeren in preventie en hergebruiksystemen.
Een nationaal verbod in te stellen op de gratis verstrekking van wegwerp maaltijdcontainers en zo gebruik te ontmoedigen.
Op basis van best practices in de praktijk, richtlijnen en, indien waardevol, standaarden ontwikkelen met betrekking tot ontwerp, soorten systemen en
praktische aspecten (hygiëne, online/offline, statiegeld, logistiek).
Vastleggen dat voor bezorging en afhaal geldt: de consument heeft ten allen tijde recht om voedsel of drank geserveerd te krijgen in zijn/haar eigen
herbruikbare verpakking. De verantwoordelijkheid voor de hygiëne van de voedselverpakking ligt dan bij de consument.
Monitoringssystematiek ontwikkelen om reductie- en hergebruikdata goed te kunnen volgen. Met de suggestie om voor 2022 een baseline te bepalen.
Publiek-private samenwerking te stimuleren door bijvoorbeeld nieuwe Green Deal(s) te lanceren met concrete doelstellingen en afspraken tussen
partijen. Deze kunnen ook op sectoraal of stedelijk niveau.
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BELEID IN HET BUITENLAND (1/2)
Er zijn in andere Europese landen geen concrete reductie- en hergebruikdoelstellingen voor maaltijdcontainers geformuleerd. Wel zijn er wereldwijd een
aantal landen die maatregelen nemen om wegwerp te verminderen - wat vaak over een substantieel deel van de markt gaat.

FRANKRIJK
In 2023 moet 5% van alle verpakkingen die op de markt worden geplaatst herbruikbaar zijn, en tegen 2027 is dit 10%. Tegen 2040 moeten alle wegwerpverpakkingen uitgefaseerd zijn. Vanaf 2023 wordt het verplicht voor on-site consumptie herbruikbare borden, glazen, bestek en verpakkingen te gebruiken.

VLAANDEREN
Per 1 januari 2022 zal het serveren van voedsel in wegwerpverpakkingen binnen de overheidsadministratie en alle door Vlaamse overheden en lokale bestuur
georganiseerde evenementen verboden worden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige
verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. De minister kan uitzonderingen voorzien als het verbod in kwestie voor bepaalde types
cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

DUITSLAND
Meerdere Duitse steden hebben richtlijnen die stellen dat alleen herbruikbare maaltijdcontainers gebruikt kunnen worden op evenementen. De stad Tübingen
(90.000 inwoners) heeft vanaf januari 2022 een lokale belasting van 0,50 EU op elk eenmalig te gebruiken verpakking voor eten en drinken en 0,20 EU voor
wegwerpbestek. Daarnaast wil Duitse milieuminister Svenja Schulze vanaf 2022 de horeca gaan verplichten om herbruikbare maaltijdcontainers aan klanten
aan te gaan bieden als alternatief voor wegwerpverpakkingen. Deze herbruikbare verpakkingen mogen niet duurder zijn dan wegwerp en moeten door de
horeca terug worden ingenomen.

37

BELEID IN HET BUITENLAND (2/2)
DENEMARKEN
In hun actieplan van januari 2019, lanceerde de Deense overheid een samenwerkingsproject met de restaurantsector dat zich richt op het verminderen van
plastic wegwerpverpakkingen. Tot dusverre is er geen concrete informatie beschikbaar over wanneer deze samenwerking zal beginnen en hoe dit eruit gaat
zien. Wel is bekend dat hergebruik onderdeel is van het Deense actieplan.

IERLAND
Vanaf 2020 wordt er een Latte Levy ingevoerd waarbij consumenten tussen de 0,10 EU en 0,27 EU (nog niet bepaald) extra betalen voor een wegwerpbeker.
Op een later tijdstip wordt voorzien dat er een verbod op wegwerpbekers komt. In een tweede fase zal een soortgelijke heffing worden ingevoerd voor
maaltijdcontainers. In een derde fase in een nader te bepalen tijdsbestek, zal een soortgelijke heffing worden ingevoerd voor voedselverpakkingen in de
detailhandel - onder meer voor bakkerijproducten, fruit en groenten.

ZUID-KOREA
Zuid-Korea heeft een roadmap ontwikkeld om het gebruik van wegwerpproducten, inclusief verpakkingen, met 35% te verminderen tegen 2022.

INDONESIË
Tegen 2025 wil Indonesië de plasticvervuiling van de oceaan met 70% reduceren. Nummer één prioriteit is reductie en substitutie van plastic door het
voorkomen van meer dan een miljoen ton plastic consumptie per jaar tegen 2025. Dit willen ze doen door over te schakelen op hergebruik en nieuwe
leveringsmodellen, door gedrag te veranderen en plastic te vervangen met alternatieve materialen met een betere milieu-impact.
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Conclusies
In dit hoofdstuk worden de conclusies van dit rapport getrokken: de sleutel tot
het creëren van succesvolle hergebruiksystemen wordt besproken en de
kansen en barrières voor het implementeren van herbruikbare maaltijdcontainers worden belicht.
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SUCCESVOLLE HERGEBRUIKSYSTEMEN CREËREN
Beredeneerd vanuit een zo circulair mogelijk systeem, is het doel van een hergebruiksysteem om verpakkingen zo lang mogelijk als complete, hoogwaardig
bruikbare verpakkingen in het systeem te houden en de totale negatieve milieu-impact van het systeem zo laag mogelijk te houden. Uit de bestaande
voorbeelden blijkt dat, om een efficiënt en volledig circulair systeem te realiseren, de volgende variabelen een rol spelen:
●
●
●
●

●

Beste systeem per omgeving: het verschilt per omgeving welk systeem het beste aansluit en de minste milieu-impact geeft.
Aantrekkelijkheid voor eindgebruiker: kosten, prikkels voor deelname en retournering, deelname- en retourgemak en eetbeleving zijn belangrijk.
Aantrekkelijkheid voor ondernemers: kosten, gebruiksgemak en kwaliteit van de verpakking worden belangrijk geacht.
Business case: hergebruik is nu vaak nog iets duurder dan wegwerp (ondernemer gaat meestal naar vaste bijdrage in plaats van per
maaltijdcontainer), maar bij grootschaliger gebruik en op de lange termijn heeft het de potentie om even duur (of goedkoper) te zijn. Uiteindelijk ligt het
business case potentieel ook in méérwaarde, doordat herbruikbare opties bijvoorbeeld kunnen zorgen voor meer en vaker terugkerende klanten. Door
middel van borg/boete kunnen ondernemers het risico van verlies van de maaltijdcontainers dekken via consumenten. Er zijn ook modellen waarbij de
consument een abonnement neemt.
Optimalisatie van hergebruik: voorkomen dat verpakkingen niet retour worden gebracht, door optimalisatie van het waarborgsysteem en de
retourprikkel.

In het kiezen van een geschikt model voor omgevingen in de Nederlandse markt, zal met deze variabelen rekening moeten worden gehouden.
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KANSEN & BARRIÈRES
Kansen

Perceptie

Business case

Systemen /
implementatie

Barrières / wat er nog nodig is

- Consumenten staan open voor gebruik van herbruikbare
maaltijdcontainers.
- Ondernemers staan ook open voor, en zijn nieuwsgierig naar,
herbruikbare maaltijdcontainers.

- Communicatie over de positieve milieu-impact en gewaarborgde
hygiëne is van belang.
- Herbruikbare maaltijdcontainers worden gezien als (en zijn op dit
moment) complex in uitvoering.

- Op de lange termijn kan een systeem van herbruikbare
maaltijdcontainers een positieve business case hebben voor
ondernemers.
- Kosten/risico’s van hergebruik kunnen worden gedeeld door
marktpartijen (bijvoorbeeld: door borg zijn de kosten gedekt via de
consument).
- Er zijn voordelen voor ondernemers zoals klantbinding en positieve
marketing.
- Hergebruiksystemen voorkomen (zwerf-)afval en daarmee kosten.

- Hergebruiksystemen worden aantrekkelijker als meer mensen ze
gebruiken, dus de startkosten zijn hoger.
- Over de business case voor herbruikbare maaltijdcontainers is nog niet
veel bekend en is nog niet veel praktijkervaring.
- (Financiële) prikkels of faciliteren vanuit de overheid zouden kunnen
helpen bij het opstarten van systemen voor herbruikbare
maaltijdcontainers.

- Er zijn verschillende systemen in ontwikkeling met hoge potentie voor
zowel bezorging als afhaal.
- Er bestaat een infrastructuur waarop ingespeeld kan worden (zoals
retourlogistiek via pakketjes, bezorgdiensten en afvalverzamelingssystemen).

- Systemen voor maaltijdcontainers moeten nog doorontwikkeld worden;
R&D is nodig voor de verpakkingen en retourlogistiek.
- Samenwerking tussen partijen en deelname van voldoende partijen is
van belang voor hergebruiksystemen in open ruimtes (zoals stations of
de binnenstad).
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Bronvermelding
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BRONVERMELDING
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https://fsin.nl/actueel/nieuws/656/maaltijdbezorging-grote-winnaar-van-coronacrisis
https://nos.nl/artikel/2364158-lockdowns-bezorgen-moederbedrijf-thuisbezorgd-nog-snellere-groei.html
https://www.vangeloven.com/tips-tricks/afhalen-en-bezorgen-laten-een-groei-zien-door-corona
https://insights.abnamro.nl/2016/04/maaltijdbezorging-een-groeimarkt-vol-kansen/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/reuse
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings
https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2020.100037
https://zerowasteeurope.eu/library/reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2020/06/Health-Expert-Statement_Updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&amp;from=EN

43

All rights reserved ©
Enviu, Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu

