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Circulariteit centraal in verpakkingsbeleid van PLUS 
 

PLUS wil de milieu-impact van al haar consumentenverpakkingen van huismerkproducten 
terugdringen. Daarom worden alle verpakkingen in 2018 getoetst op hun milieu-impact en 
worden de verpakkingen waar nodig aangepast, zodat ze passen in een circulaire economie. Dit 
is maatwerk. Iedere product-/verpakkingscombinatie zal getoetst worden op verbetering. Voor 
deze verbetering gelden een aantal uitgangspunten. 
 

Drie verpakkingsuitgangspunten  

 
1. Op de eerste plaats staat het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal. Hoe minder er gebruikt 

wordt, hoe lager de milieu-impact. Daarbij wordt tevens gekeken naar het voorkomen van 
verspilling, want verpakkingen vervullen vaak een functie. Eten blijft vaak langer houdbaar door de 
verpakking en de verpakking beschermt producten tegen beschadiging tijdens transport en opslag. 

Daarom is het van belang het minimaliseren van verpakkingsmateriaal per product aan te pakken. 
Een goed voorbeeld is de deksel op de doosjes zacht fruit; deze is recent vervangen door een folie. 
Hiermee wordt op jaarbasis 20% plastic bespaart. 

 

2. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat PLUS de voorkeur geeft aan hernieuwbaar materiaal 
voor haar verpakkingen. Hernieuwbaar materiaal dat tevens recyclebaar is of bestaat uit 
hergebruikt materiaal heeft een lage CO₂-footprint en past het best in een circulaire economie. 
Bekende hernieuwbare materialen zijn papier en karton. Nieuwe hernieuwbare materialen zijn 
cellulose, palmbladeren, en kunststoffen op basis van (mais)zetmeel of rietsuiker, zoals 
bijvoorbeeld PLA, BioPET en BioPE. Voor deze laatste categorie geldt dat PLUS deze alleen inzet, 
indien ze gemaakt zijn van restmateriaal (en dus niet concurreren met voedsel) en ook voldoen 

aan het derde uitgangspunt (zie hieronder). 
 

3. Het derde uitgangspunt is dat alle verpakkingen goed te recyclen zijn binnen de huidige inzamel- 
sorteer- en recyclesystemen. Ook wordt de inzet van gerecycled materiaal in verpakkingen 
gestimuleerd. Op dit moment hebben we goede inzamel-, sorteer- en recyclesystemen voor papier, 
glas, metaal, dranken-kartons, PE, PET en PP. Deze materialen hebben dan ook de voorkeur, zeker 

als er ook gerecycled materiaal wordt ingezet. Dan kan op bij PE (rPE tot 80%) en bij PET (rPET tot 
50%).  

 
Verpakkingsmaterialen die lastig te recyclen zijn, zet PLUS niet (meer) in.  

 Een eerste stap hierin is het uitfaseren van de zwart kunststof verpakkingen. De 0-meting 
van 1 juli 2018 geeft aan dat er 219 huismerkproducten verpakt worden in zwart kunststof. 
Op 1 januari 2019 dient dit gehalveerd te zijn (dus tot 114 stuks), op 1 juli 2019 nogmaals 

gehalveerd (naar maximaal 55 stuks) en eind 2019 naar 0. Zwart kunststof kan vervangen 
worden door iedere andere kleur, mits herkenbaar door infrarood. Transparant heeft echter 
de voorkeur.  

 Een andere lastig te recyclen kunststof is PS, en als EPS als onderlegger voor bijvoorbeeld 
kaas. EPS dient per 1 januari 2019 verdwenen te zijn uit de PLUS supermarkten.  

 Verder is het van belang om bij het toepassen van stickers aandacht te besteden aan de 
verlijming en bedrukking. Deze dienen het recyclingproces niet negatief te beïnvloeden.  

 Zware metalen in verpakkingen, alsmede verpakkingen van PVC zijn al langer uitgesloten 
in de PLUS supermarkten. 

 
En verder… Naast circulair, ook functioneel 

 Heldere etikettering met vermelding materiaalsoort 
 Duidelijk aangeven hoe te scheiden (d.m.v. weggooilogo’s) 

 Robuust i.v.m. transport en handling in de winkel 
 Gericht op verminderen voedselverspilling 
 Gebruiksvriendelijk (openen, sluiten en dragen) 
 Voldoen aan wettelijke eisen inzake voedselveiligheid 
 Passende prijs 
 Geschikt voor gebruik in voedselverpakkingen (foodgrade) 
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De aanpak van PLUS 
PLUS bespreekt met haar leveranciers en hun verpakkingsleveranciers hoe zij kunnen voldoen aan de 
uitgangspunten van het verpakkingsbeleid van PLUS. Daarbij wordt gestart met de leveranciers van de 

grote vers categorieën, namelijk AGF, Brood & Gebak en Vlees & Vis. Zo wil PLUS er samen met haar 
leveranciers voor gaan zorgen dat al haar producten in de komende jaren zo milieuvriendelijk mogelijk 
verpakt gaan worden. Aanpassingen aan bestaande en/of de introductie van nieuwe verpakkingen worden 
intern getoetst en waar nodig of wenselijk worden experts geraadpleegd. Daarnaast vindt vanzelfsprekend 
afstemming plaats met Superunie, onze inkooporganisatie. Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en 
indoen noodzakelijk worden criteria bijgesteld.  
 

PLUS werkt samen met experts 
PLUS heeft haar verpakkingsbeleid opgesteld met input van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 
(KIDV). Karen van de Stadt van het KIDV is meermalen geraadpleegd en heeft haar kennis gedeeld, op 
basis waarvan PLUS besluiten heeft genomen. Het KIDV onderschrijft de gekozen aanpak. De 
aanbevelingen van het KIDV zijn gedaan op basis van gegevens die nu bekend zijn en gebaseerd op 

technieken die nu grootschalig beschikbaar zijn en ook worden ingezet. Daarnaast wordt samengewerkt 
met Suzanne van der Pijll, een van de verpakkingsexperts bij Schuttelaar & Partners.  

Het bovenstaande past ook in het brancheplan verpakkingen, waar het CBL de trekker van is.   
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Aanspreekpunt bij PLUS 

 Elsbeth van Dam, manager Innovatie, Kwaliteit en Verpakkingen 
 Liesbeth Dekker – Weijzen, unitmanager 
 Debbie Huisman, MVO specialist 
 René Kik, hoofd inkoop Not for Resale 

 
 
Vastgesteld in het PLUS Greenteam, juni 2018. 

 


