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B-Better ?   ’t Kan beter !  

 

ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ UNILEVER’ S MILIEUCLAIMS   
 

 

 

Onderstaande kanttekeningen zijn gebaseerd op informatie over het B-Better drankenpak op de 
betreffende website van Unilever en de door Unilever aan Kassa verstrekte LCA-rapportage van 
IFEU.  

   
1. Het B-Better drankenpak bevat -te- veel plastic en aluminium 

• Het B-Better drankenpak van 750 ml bestaat voor slechts 57% uit karton en voor 
niet minder dan 39% uit plastic. Daarmee voldoet deze verpakking niet aan de 
wettelijke definitie voor drankenkartons (Verpakkingenbesluit art. 1.j) die  bepaalt 
dat een drankenkarton voor minstens 70% uit papier/karton dient te bestaan.    
Dit is relevant in het kader van de statiegeldverplichting. Overigens wordt de    
verpakking van B-Better door henzelf ook een fles genoemd1.    

• Ook de B-Better drankpakken van 1 liter (36% plastic) en 500 ml (43% plastic) 
bevatten -te- veel plastic. 

• Hiernaast bestaan deze drankpakken uit aluminium (3,6%) dat een relatief grote  
milieu-impact heeft. De hoeveelheid aluminium in deze drankpakken is wel minder 
dan gemiddeld, maar Unilever ’s statement “Elke verpakking bevat een absoluut 
minimum aan aluminium.” is niet juist. Het 500 ml drankenpak (de TT C38 bb) 
waar Tetrapak water in verpakt  bevat bijvoorbeeld 10 á 15% minder aluminium2.  
 
 

2. Unilever ’s milieuclaim: onze verpakking is “beter voor de planeet”  
Op de Unilever website en op het B-Better drankenpak zelf wordt zeer sterk benadrukt 
dat B-Better met zijn nieuwe verpakking “beter voor de planeet” is. Toegegeven wordt 
dat kraanwater de beste manier is om afval te vermijden en dat plastic flessen in Ne-
derland meer worden gerecycled dan drankkartons. Maar die twee minpunten worden 
feitelijk bedolven onder de milieuclaims die het beeld neerzetten dat “onze verpakking” 
beter is onder de kop “66% MINDER CO2 UITSTOOT DAN PLASTIC FLES (PET)”. 
Dit is gebaseerd op een LCA-studie uitgevoerd door het IFEU uit Heidelberg, waarbij er  
a) het drankenpak vergeleken wordt met een achterhaald model PET-fles en 
b) onbehoorlijk selectief gewinkeld is in de onderzoeksresultaten.   
In de volgende paragrafen wordt dit verder toegelicht.   

 
 

 
1 Zie bijvoorbeeld vraag 33 op deze FAQ-lijst. 
2 IFEU vermeldt in haar LCA van het B-Better drankenpak dat een 500 ml pak 0,8 gram aluminium bevat (pag. 42), terwijl 
hetzelfde instituut in haar LCA van de 500 ml waterverpakking van Tetra Pak 0,7 gram aluminium vermeldt (pag. 49).  
 

https://www.b-better.today/nl/why-b-better.html
https://www.b-better.today/nl
https://www.b-better.today/nl/contact-us/faq.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi80vTcm6L0AhUhgP0HHdwwCo4QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tetrapak.com%2Fcontent%2Fdam%2Ftetrapak%2Fpublicweb%2Fuk%2Fen%2Fsustainability%2F2020-lca-tetra-pak-european-market.pdf&usg=AOvVaw1BIqzgbZM-ESwC_iq0-f8N
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3. Vergelijking met een achterhaald model PET-fles 
Voor het B-Better drankenpak is door Unilever gekozen voor een 750 ml variant, want:  
“Omdat wij geloven in het belang van voldoende drinken hebben we de gewone water-
fles van 500ml een upgrade gegeven.”3 Tja, en juist die vergelijking met een 750 ml 
PET-fles valt voor het drankenpak aanmerkelijk beter uit dan vergelijking met een 500 
ml of 1.000 ml PET-fles. Hoe dat komt wordt ook aangestipt in de conclusie op pagina 
143 van de LCA-studie: “the compared 750 ml PET bottle is relatively heavy with a 
heavy closure”.  
Concreet wordt vergeleken met een 750 ml PET-fles met een plastic dop die 2,4 keer 
zo zwaar is als de dop van de 500 ml en 1.000 ml PET-flessen. Het totaal gewicht van 
de PET-fles is met 22,9 gram in totaal 53% zwaarder dan de 500 ml PET-fles uit de 
LCA en zelfs 7% zwaarder dan de 1.000 ml fles. En dat terwijl Unilever bij een echte 
innovatie had kunnen kiezen voor een lichtgewicht PET-fles, bijvoorbeeld een 500 ml 
PET-fles van KHS die minder dan 10 gram weegt. 
Het behoeft geen betoog dat een PET-fles die de helft of meer zwaarder is dan nodig 
ook in een milieuvergelijking veel slechter scoort dan nodig. Het grondstofverbruik, de 
productie van de fles, het vervoer en de afvalverwerking zorgen voor een grotere    
belasting van het milieu bij een zwaardere fles.  
Voor een eerlijke vergelijking tussen het drankenpak en een PET-fles dient dus van 
een -veel- lichtere PET-fles te worden uitgegaan. 
  

4. Groene beeldvorming door selectief winkelen in milieu-onderzoek 
Door te focussen op CO2-uitstoot en klimaatverandering wordt vervolgens een “beter 
voor de planeet” beeld neergezet bij de reclame voor de B-Better drankenpakken. 
Bij deze groene beeldvorming wordt echter voorbij gegaan aan de feitelijke resultaten 
die uit de LCA-studie voor de Nederlandse situatie naar voren komen: 
a. Tabel 4.10 op pagina 13 van de IFEU-studie laat zien dat het 750 ml drankenpak 

weliswaar op het milieu-aspect “climate change” beter scoort dan de hierboven   
genoemde PET-fles, maar dat verder zelfs deze PET-fles beter scoort op 5 van de 
andere 7 milieu-aspecten. Daar mag uiteraard niet aan worden voorbij gegaan 
wanneer je kijkt wat ‘beter voor de planeet’ is.  

b. Ook moet worden bedacht dat de goede score van drankenpakken op het thema 
‘climate change’ grotendeels wordt veroorzaakt door een grote, maar ter discussie 
staande, bonus voor “CO2 uptake” bij grondstofgebruik van bomen die  later weer 
worden aangeplant. Zonder deze bonus scoort het drankenpak zelfs slechter dan de 
PET-fles op het thema ‘climate change’. Het hierbij relevante thema ‘land use’ is in 
de LCA-studie wel berekend (met een zeer groot voordeel voor de PET-fles), maar 
verder niet meegenomen in de samenvatting met 8 milieu-thema’s.      

c. De score van de PET-fles wordt nog beter wanneer in aanmerking wordt genomen 
dat de PET-flessen in Nederland sinds 1 juli 2021 via een statiegeldsysteem worden 
ingezameld. Dat impliceert enerzijds dat de PET-flessen niet voor 11% worden ge-
recycled (zoals aangenomen in de basis-studie), maar veel meer (richting 90%) en 
veel hoogwaardiger. Anderzijds moet ook gerekend worden met een veel hogere 
‘recycled content’ van de PET-flessen. De LCA-studie uit 2020 is ook wat dit betreft 
sterk achterhaald. 

 
3 Zie vraag 10 van de FAQ-lijst. 
 

https://www.khs.com/en/products/packaging-solutions/pet-bottles/lightweight
https://www.b-better.today/nl/contact-us/faq.html
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5. Tot slot 
Tot slot kan worden opgemerkt dat de LCA-studie naar de drankenpakken van IFEU 
niet door Unilever had mogen worden gebruikt voor de groene marketing van het      
B-Better drankenpak.  
De deskundigen-review van de LCA-studie die is opgenomen in het IFEU-rapport     
besteedt de volledige tweede helft van haar conclusie aan het benadrukken dat bij 
deze vergelijkende studie geen review door belanghebbenden is uitgevoerd:  
 

 
Terecht is hier in de deskundigen-review een groot punt van gemaakt: er behoorde 
hier -conform ISO-normen- ook een zogenaamde ‘review-by-interested-parties’ te zijn 
uitgevoerd. Dan zouden veel van de hiervoor genoemde tekortkomingen kunnen zijn 
voorkomen, door de inbreng vanuit bijvoorbeeld producenten van PET-flessen,         
consumentenorganisaties en milieuorganisaties. 
 


