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STEFAN VERHOEVEN
REGEERAKKOORD GROENER DOOR
HERINTRODUCTIE ZICHTBARE
VERWIJDERINGSBIJDRAGE
In een wereld waar we steeds meer afval produceren, is het gesprek
over het recyclen van afvalstromen actueler dan ooit. De overheid
denkt steeds meer na over verhoging van kosten van afvalverwerking
en ons nieuwe kabinet praat over ‘het groenste regeerakkoord ooit’.
Dat biedt mogelijkheden.

Stefan Verhoeven is voorzitter van Vlehan

Circulaire Economie
Vlehan gelooft in de Circulaire Economie.
We zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid voor het recyclen van
producten primair bij de industrie ligt. De
industrie voelt die verantwoordelijkheid
ook nadrukkelijk en werkt sinds eind
vorige eeuw - samen met partners in de
keten - aan een succesvol systeem om
oude apparaten terug te nemen. Toch
zijn we van mening dat het eveneens
belangrijk is dat de consument wordt
geconfronteerd met het traject van een
product na de technische levensduur.
Met het afschaffen van de zichtbare
verwijderingsbijdrage vanaf 2011, verdween helaas het natuurlijke moment
in het verkoopproces waarop werd
gesproken over recycling en verwerking.
Ondanks dat het systeem in Nederland
nog niet de gewenste percentages oplevert, wordt de kwaliteit van verwerking
door alle partijen als hoogstaand ervaren;
een voorbeeld voor andere landen. Daar
kunnen we trots op zijn.
Als materiaal service wordt
De visie op de toekomst van producten
en recycling is een interessante. Thomas
Rau, één van de sprekers op onze Summit
van 8 november en actief voorvechter
van de Circulaire Economie, vindt dat we
fundamenteel anders moeten nadenken
over hoe een product in elkaar zit. Dat
als producten en materialen een service
zouden worden en we producten niet

meer zouden verkopen maar in bruikleen
zouden aanbieden, het verdienmodel
om degelijke apparaten met een lange
levensduur te maken, zou worden gestimuleerd.

Precedentwerking Ierland
De overheid heeft ons als industrie de
dwingende vraag gesteld om in 2019
65% van onze producten retour te
nemen. Nu is dat 45%. Wat ons betreft
zou de herintroductie van de zichtbare
verwijderingsbijdrage helpen om deze
target te bereiken en dus een logisch
onderdeel zijn van het nieuwe regeerakkoord.
Ierland heeft het voortouw genomen
door hun zichtbare verwijderingsbijdrage,
weliswaar in aangepaste vorm, te continueren. Een goed voorbeeld dat hopelijk een precedentwerking zal hebben
binnen de EU. Het zou een prachtige
stap vooruit zijn.
Summit 8 november
De sprekers die we voor onze Summit op
8 november in De Fabrique in Maarssen
hebben uitgenodigd, gaan ons zeker
inspireren. Visionair Thomas Rau, maar
ook bestsellerauteur Jos Burgers, trendwatcher Carl Rohde en vele anderen
zullen hun visie op de problematiek en de
mogelijke oplossingen met jullie delen.
Deze ERM wordt gepubliceerd op het
moment dat de Summit plaatsvindt. We
hopen dat u heeft genoten!
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