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EDANA, de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en de NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam
(NVZ), samen de vertegenwoordiging van de nonwovens industrie in Nederland, waarderen de
transparantie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij het ontwikkelen van de
regeling inzake aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik. EDANA, de NCV en NVZ
delen haar streven naar een schoner milieu door de vermindering van zwerfafval. Met onderstaande
informatie hopen de hierboven genoemde partijen te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een
eerlijke en efficiënte regeling die dit doel verwezenlijkt.
Milieudoelen
De maatregelen ten aanzien van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) moeten de
beoogde doelstellingen van de Europese Richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van
bepaalde kunststofproducten op het milieu (SUPD) ondersteunen met een blijvend en positief effect
op het milieu. De algehele financiële verantwoordelijkheid moet eerlijk worden verdeeld tussen
producenten wiens producten onder de Europese Richtlijn 2019/904 vallen en de
milieudoelstellingen moeten op de meest efficiënte manier worden bereikt, zodat de relevante
kosten voor de verschillende betrokken spelers (bedrijven, lokale overheden, enz.) minimaal zijn.
Nauwkeurige rapportage en monitoring zijn een voorwaarde voor het vaststellen van evenredige
vergoedingen voor alle betrokken actoren.
Organisatorische opzet
De UPV-regeling moet werken met de laagst mogelijke organisatorische complexiteit, met name in
het besef dat de UPV-verplichtingen die door de SUPD zijn gecreëerd, beperkt zijn tot de kosten die
gepaard gaan met bewustwordingsmaatregelen, gegevensverzameling en rapportage en het
opruimen van zwerfvuil met vochtige doekjes. Het systeem zou idealiter, waar mogelijk,
voortbouwen op bestaande lokale data en systemen - zoals de kennis van Stichting Nederland
Schoon en de UPV voor verpakkingen- die het mogelijk maken om best practices te overwegen en te
profiteren van synergiën. Synergie in bewustwordingsmaatregelen kan zowel het bereik als de
kostenefficiëntie verbeteren. Het systeem moet de hoogst mogelijke mate van transparantie hebben
en daarbij de verantwoordingsplicht van het publiek, de lokale autoriteiten en de producenten
waarborgen.
Transparante en nauwkeurige rapportage, monitoring en onafhankelijke audit van systemen zijn
noodzakelijk om discriminatie uit te bannen, naleving en efficiëntie te waarborgen en een gelijk
speelveld te bieden voor materialen en producenten. Dit omvat eerlijke processen voor het
vaststellen van vergoedingen en transparantie over verzamelde materiaalstromen, kosten,
aanbestedingsprocedures en de algehele financiële gezondheid van het systeem.
Rapportage op basis van consistente parameters
Vochtige doekjes zijn, zoals de naam aangeeft bevochtigd. Niet alle doekjes bevatten evenveel
vocht, en dit vocht vormt geen onderdeel van kunststof zwerfafval. Dit vocht is niet relevant
wanneer het vochtige doekje ongelukkigerwijs in het milieu terecht komt. De nonwovens industrie
beveelt daarom aan om het droge gewicht op te vragen bij de producenten en invoerders.

Binders zijn lijm
In het hoofdstuk 3.1 Reikwijdte staat beschreven dat een binder om vezels en andere materialen bij
elkaar te houden onder de bepaling valt. De Europese Richtlijn 2019/904 betreffende de
vermindering van bepaalde kunststofproducten op het milieu stelt echter dat “verven, inkten en
lijmen buiten deze richtlijn dienen te vallen en derhalve mogen deze polymere materialen niet onder
de definitie vallen.”. Lijm kan worden gedefinieerd als een niet-metalen stof die materialen kan
verbinden door oppervlaktehechting (adhesie), en de binding bezit voldoende interne sterkte
(cohesie). Binders zijn daarom niets anders dan specifieke lijmen en zouden dus ook buiten de
reikwijdte van de regeling horen te vallen. Wij raden dan ook aan voor het behoud van de interne
Europese markt binnen de scope van richtlijn 2019/904 te opereren.
Om dezelfde reden ondersteunen de ondertekende verenigingen ook dat producten voor eenmalig
gebruik, die uitsluitend zijn gemaakt van andere materialen, niet zijnde kunststof, buiten de
reikwijdte van de bepalingen van de regeling vallen. De concept regeling geeft hierbij terrecht aan de
Mededeling van de Commissie (2021/C 216/01) te volgen.

Rioolverstoppingen zijn geen deel van het zwerfafval
EDANA is het eens met de formulering in de concept regeling dat rioolverstoppingen geen deel zijn
van het zwerfafval. Het was nooit de intentie van de Europese regelgever om rioolverstoppingen
hiervan deel te laten uitmaken. Dit uit zich in de omschrijving van de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid in de Europese Richtlijn. Artikel 8 heeft enkel betrekking tot het
“opruimen van het zwerfafval van deze producten”, niet het opheffen van rioolverstoppingen. Waar
nodig zijn er nochtans bijkomende eisen gesteld. Zo dienen verschillende producenten1 van
kunststofproducten voor eenmalig gebruik ook de kosten te dekken voor “het inzamelen van afval
van die producten dat in openbare inzamelsystemen wordt afgedankt”.
Duidelijkheid over de kosten is noodzakelijk
De quickscan bedrijfseffectentoets biedt een gelimiteerde inzage in de te verwachten kosten voor
Nederlandse bedrijven. Er wordt verwezen naar een studie van KplusV. Echter, de studie is
gebaseerd op de kosten voor het handmatig vegen en machinaal vegen. De kosten voor het
transport en verwerking zijn hier niet in opgenomen. Ook de monitoring is hier niet in opgenomen.
Tot slot wenst de vertegenwoordiging van de nonwovens industrie in Nederland er ook op te wijzen
dat de producenten en invoerders van maandverband en tampons niet dienen bij te dragen aan de
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid volgens de Europese Richtlijn 2019/904.
About EDANA
EDANA helps its members to design their future, serving more than 300 companies in the
nonwovens and related industries, across over 30 countries. Its mission is to create the foundation
for sustainable growth of the nonwovens and related industries through active promotion,
education and dialogue.
Over de Nederlandse Cosmetica Vereniging
De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) de brancheorganisatie en belangenbehartiger voor de
cosmetica-industrie in Nederland. NCV heeft ruim 120 lid-bedrijven, van multinational tot MKB1

Zie bijlage deel E, afdelingen I en III, van de Europese richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van
bepaalde kunststofproducten op het milieu

bedrijf. Deze bedrijven produceren, distribueren en verkopen verschillende cosmeticaproducten
binnen en buiten Nederland, waaronder vochtige doekjes voor de persoonlijke verzorging. De NCV
streeft naar een succesvolle cosmetica-industrie met veilige en duurzame cosmeticaproducten die
ons welzijn blijvend vergroten via persoonlijke verzorging, schoonheid en hygiëne.

Over de NVZ
De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is sinds haar oprichting in 1948 uitgegroeid
tot dé Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-,
onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. De NVZ wil met haar leden en
partners een schone, hygiënisch en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.
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