
Reactie Morssinkhof plastics  
 
Zien jullie technisch wel of geen probleem als ook flesjes van sap mee gaan in het bestaande 
recyclingproces van statiegeldflessen?  
In principe niet, met uitzondering van het antwoord op je derde vraag. Uiteraard geldt voor sappen 
flessen net als voor de huidige frisdrank en waterflessen dat de juiste keuzes moeten worden 
gemaakt in het design for recycling. Dus keuze van doppen, etiketten, sleeves, lijmen moet conform 
de richtlijnen plaatsvinden. 
 
Als er ‘productrestant’ (droesem) achterblijft, is dat bij flesjes waar sap in zit voor de recycling een 
onoverkomelijk technisch probleem? Moet er dan iets aangepast worden in het recyclingproces, 
of kost het bijvoorbeeld meer om te reinigen?  
Het is geen onoverkomelijk technisch probleem. Het droesem zal er wellicht voor zorgen dat het 
aandeel netto gewicht PET dat overblijft na recycling (dus gewichtsverschil tussen aangevoerde post-
consumer flessen en uiteindelijk geproduceerd recyclaat)  iets lager ligt, omdat we het 
productrestant tijdens het recycleproces verwijderen.  
 
Soms zit er - bijvoorbeeld bij 100% sinaasappelsap - een extra zuurstof werende laag om de 
verpakking, om bederven tegen te gaan. Is dat een probleem voor de recycling?  
Dat is afhankelijk van de gekozen barriere constructie. Over het algemeen kun je stellen dat 
dergelijke barrière constructies leiden tot een verkleuring van het gerecycleerde PET, en dat is niet 
behulpzaam. Want dat zou betekenen dat een naturelle fles gemaakt van het resulterende recyclaat 
iets geliger, bruiner of donkerder wordt. Om te bepalen hoe groot de impact is zouden we moeten 
weten hoeveel PET sappen flessen er in de Nederlandse markt in omloop zijn en vervolgens welk 
aandeel daarvan voorzien is van een dergelijke zuurstofwerende laag en welke specifieke 
barrieremateriaal er is gebruikt. Samengevat kun je wel stellen dat iedere toevoeging aan het PET 
niet behulpzaam is voor recycling en dus tot een absoluut minimum moet worden beperkt. 
 
Is het Nederlandse proces van de recycling van PET-flessen vergelijkbaar met hoe ze het in het 
buitenland doen? Of zitten daar altijd veel verschillen tussen  
Nee, daarin is geen verschil. In Denemarken zijn PET sappen flessen al aan het systeem toegevoegd 
en in Duitsland zal men spoedig volgen. Flessen uit deze landen worden ook deels al in Nederland 
gerecycled en wij hebben nog geen negatieve impact kunnen vaststellen. 
 
Bedoel je dat wij bijvoorbeeld de Denen helpen met recyclen van hun plastic flesjes?  
In Nederland is er véél meer PET recyclecapaciteit dan dat er beschikbaarheid is aan te recyclen 
flessen uit de Nederlandse markt. Nederlandse PET recyclers kopen dus inderdaad ook flessen in het 
buitenland in. Het is uiteindelijke een marktwerking, maar je zou het ook kunnen omschrijven dat 
Nederlandse recyclers buitenlandse inzamelsystemen helpen met het recyclen van hun PET flessen. 
Het klopt dus ook dat PET flessen uit buitenlandse statiegeldsystemen, waarin ook PET sappen zijn 
vertegenwoordigd, in Nederland worden verwerkt tot gerecycled PET. 
  
Maar lopen de stromen praktisch gezien dan door elkaar? Dat een Nederlands plastic flesje in 
jullie fabriek tegelijk gerecycled wordt met een sap flesje uit het buitenland? Of zijn dat strikt 
gescheiden processen. 
Het  sap flesje uit het buitenland, dat is momenteel met name vanuit Denemarken, en daar is het 
sapflesje sinds niet al te lange tijd onderdeel van het statiegeldsysteem waarin ook de frisdranken en 
waterflessen zitten. Die fractie van frisdrank, water en sapflessen wordt verwerkt samen met 
statiegeldflessen uit bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Percentueel is het aandeel van de 
sapflesjes dus nog behoorlijk klein. Dit ter nuancering.  
  



Verschillende landen hebben verschillende consumptiepatronen en dat kan ook invloed hebben op 
de noodzaak tot barrierematerialen. De gewenste houdbaarheidsduur in West-Europa is 
bijvoorbeeld vaak veel langer dan in Oost-Europa. Om die houdbaarheid te kunnen bieden zul je 
sneller moeten teruggrijpen naar barrieremateriaal. Het kan dus ook zijn dat er bijvoorbeeld in 
Denemarken relatief weinig sap flessen met barrierematerialen zijn, terwijl dat in een ander land er 
heel anders uitziet; puur op basis van consumptiegedrag. Ik beschik niet over informatie over het 
aandeel sapflessen uit bijvoorbeeld Denemarken met en zonder barrieremateriaal. 
 
 
 
 
 


