
Introductie
•  Overheden willen graag de markt voor duurzame catering 

stimuleren.
•  De factsheets ‘biobased inkopen’ bevatten meer informatie over 

de mogelijkheden om biobased in te kopen binnen kansrijke 
productgroepen en zijn een aanvulling op de wegwijzer ‘biobased 
inkopen’.

•  In het huidige Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 
criteria document voor catering ligt de nadruk op het inkopen 
van diensten met zo min mogelijk restafval en 
verpakkingsmateriaal en de inkoop van duurzame producten.

Meer informatie:
  Criteriadocumenten duurzaam inkopen: Kantoorfaciliteiten en 

diensten (productgroep catering):
  https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/

documents/milieucriteriacatering-maart2017.pdf

Grondstoffen
•  Traditioneel worden diverse kunststoffen (bijvoorbeeld 

polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat 
(PET)) gebruikt voor het verpakken van producten gebruikt in de 
catering, zoals beleg, broodjes en drank.

•  Biobased alternatieven welke commercieel verkrijgbaar zijn, zijn 
onder andere polymelkzuur (vaak wordt verwezen naar het 
Engelse woord Polylactic Acid (PLA)) en Poly-Ethylene-Furanoate 
(PEF). Beiden worden gemaakt uit suikers en zetmeel, 

bijvoorbeeld uit (schillen van) aardappels en mais of suikerbiet. 
Deze kunststoffen kunnen eventueel (afhankelijk van de 
toepassing) gecombineerd worden met papiervezels (bij voorkeur 
geproduceerd uit laagwaardige biomassa zoals gras). Ook zijn er 
verpakkingen welke gemaakt zijn uit grasvezels en gerecycled 
papier die geschikt zijn voor de fysieke bescherming van een 
product (bijvoorbeeld eieren).

•  Het MVI criteriadocument voor catering geeft aan dat disposables 
alleen gebruikt dienen te worden als dit echt noodzakelijk is. 
Disposable bekers, borden en bestek worden traditioneel vaak 
gemaakt van plastic of karton. Er is aanbod van biobased 
disposable bekers, borden en bestek welke gemaakt zijn van 
bioplastics, karton, houtvezels en palmbladen.

Meer informatie:
  Centre of Expertise Biobased Economy (COEBBE) geeft 

informatie over biobased product aanbod van disposables en 
verpakkingsmateriaal:

 https://www.coebbe.nl/Productcategorie/Disposables
 https://www.coebbe.nl/productcategorie/product-categorie-1
 
  Een voorbeeld van de inkoop van een biobased koffiebeker is 

opgenomen in ‘Inspiratieboek 20 showcases biobased inkopen’: 
https://www.pianoo.nl/document/13426/
inspiratieboek-20-showcases-biobased-inkopen
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Voordelen van biobased verpakkingen, bestek en bekers 
in de catering

•  Biobased verpakking, bestek en bekers in de catering kunnen 
bijdragen aan een schoner milieu. Een manier waarop dit kan is 
als het biobased afval gecomposteerd kan worden in plaats van 
verbrand. Dit is vooral van belang als de verpakking, bestek of 
bekers gemengd weggegooid worden met voedselresten. In het 
geval van kunststof verpakking, bekers of bestek zou al het afval 
bij het ‘restafval’ gaan en verbrand worden. Met biobased 
alternatieven kan al het afval gecomposteerd worden.

•  De CO2-emissies van biobased PLA zijn over de levenscyclus lager 
dan fossiele alternatieven. In een recente Levens Cyclus Analyse is 
gebleken dat de CO2-emissie van PLA ongeveer 30% lager is dan 
die van vergelijkbaar traditioneel plastic (‘Bio-based economy and 
climate change’ (2017), Nova Institute).

•  Grondstoffen voor biobased verpakkingen, bestek en bekers 
kunnen lokaal gewonnen worden, zoals grasvezels uit 
bermmaaisel of PLA uit suikerbiet.

Meer informatie:
  Vermindering van broeikasgassen door gebruik van biobased 

producten: http://biobased.eu/download/?did=83344&file=0

Aandachtspunten
•  De verpakkingskosten met biobased plastics liggen hoger dan 

met traditioneel plastic, maar op de uiteindelijke productprijs is 
het verschil minimaal.

•  Biobased is niet hetzelfde als composteerbaar en niet alle 
biobased producten hebben hetzelfde gehalte biobased. Zowel 
composteerbaarheid als het biobased gehalte kan gecontroleerd 
worden. De wegwijzer geeft meer informatie over hoe dit 
gecontroleerd en gevraagd kan worden.

Extra informatie
  InnProBio, een forum voor inkoop van biobased innovaties 

geeft veel informatie over inkoopprocessen maar ook over 
relevant beleid en productaanbod. http://innprobio.
innovation-procurement.org/bio-based-products-services/
database/
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