
Klimmen op de
R-ladder met UPV
Hoe Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid 
de circulaire economie binnen handbereik krijgt
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Managementsamenvatting
In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstof-
fen gebruiken en in 2050 moet de economie volledig cir-
culair zijn. Dit zijn stevige doelstellingen, die ook sterk 
zullen bijdragen aan onze klimaatdoelen (55% minder 
CO2-uitstoot in 2030; 95% minder CO2-uitstoot ten op-
zichte van 1990).

In een circulaire economie dienen producten, compo-
nenten en materialen zo optimaal mogelijk hergebruikt 
te worden. Uitgebreide Producentenverantwoordelijk-
heid (UPV) kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat 
producenten hiermee verantwoordelijk worden voor 
hun producten na einde levensduur. Dit is een extra 
taak, maar ook een kans omdat slimmer (lees: circulair)  
ontwerp duurzame en financiële voordelen kan opleve-
ren.

Een UPV-succesverhaal is die van de bierflesjes. Dit vrij-
willige statiegeldsysteem werd in de jaren 80 van de vori-
ge eeuw geïmplementeerd om de stijgende kosten voor 
nieuwe flesjes te drukken. Dit is uitgegroeid tot een sys-
teem met financiële en duurzame voordelen, waarbij een 
gemiddeld flesje 20 à 30 hergebruikt wordt (reuse (R3), 
hoog op de R-ladder).

Andere succesvolle UPV-systemen, zoals die voor auto’s, 
elektronica en plastic flessen, zijn met name gericht op 

méér en hoogwaardige recycling. De Integrale Circulaire 
Economie Rapportage (ICER) 2021 geeft echter duidelijk 
aan dat we ‘hoger op de R-ladder’ moeten klimmen om 
onze klimaat- en circulaire doelstellingen te halen.

Het ontbreekt aan de juiste randvoorwaarden
Dat het niet gelukt is het succesverhaal van de bierfles-
jes te kopiëren naar andere producten/sectoren heeft  
te maken met het ontbreken van de juiste randvoor-
waarden. Er kan immers (nog) niet vaak aangetoond kan  
worden dat een product circulair(der) is, waardoor ex-
tra investeringen in ontwerp niet terugverdiend worden 
in een UPV-systeem. Tevens worden business- en ver-
dienmodellen die eigendom bij de producent neerleggen 
– denk aan Product-as-a-Service (PaaS) en verhuur – 
financieel niet gestimuleerd. Tot slot is er geen econo-
mische incentive voor hoogwaardig hergebruik: het is én 
duur om producten opnieuw in te zetten, doordat arbeid 
duur is én te goedkoop om virgin grondstoffen te ge-
bruiken. 

Het ontbreken van juiste randvoorwaarden maakt dat een 
UPV-systemen op een hoger R-niveau dan recycle (R8) 
schaars zijn, simpelweg omdat deze niet winstgevend of 
niet mogelijk zijn. Met drie aanbevelingen veranderen de 
huidige belemmerende randvoorwaarden in de juiste sti-
mulansen:

1. Meten van circulariteit. Besteed in milieu-impact ana-
lyses meer aandacht aan aspecten die specifiek voor 
circulariteit zijn, zoals losmaakbaarheid en reparabili-
teit. 

2. Fiscaal stimuleren van circulariteit. Maak arbeid 
goedkoper en virgin grondstoffen duurder zodat circu-
lair productontwerp in volgende levensfases terugver-
diend kan worden.

3. Financieel stimuleren van PaaS-concepten. Ontwik-
kel een circulair risicomanagement model voor finan-
ciers om naast de risico’s ook de kansen van circulaire 
bedrijfsvoering (zoals hogere kwaliteit en meer grip op 
grondstoffen) mee te nemen.

Als hier de juiste invulling aan wordt gegeven is het mo-
gelijk om UPV-systemen naar hogere R-niveaus te tillen. 
Hiermee ben je er echter nog niet; implementatie van een 
UPV-systeem voor een specifieke productgroep is sterk 
afhankelijk van producteigenschappen. De figuur op de 
volgende pagina geeft een overzicht met invulling van 
randvoorwaarden, afhankelijk van de beoogde R-strate-
gieën (y-as) en eigenschappen van producten (x-as).

Met UPV hebben we een tool in handen om de circulai-
re economie een forse stap dichterbij brengen. Met aan-
dacht voor de juiste randvoorwaarden en product speci-
fieke kenmerken kan UPV deze rol ook vervullen. 
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Figuur 1 Randvoorwaarden voor UPV op verschillende R-niveaus en voor verschillende producten.
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Productstandaarden – afmetingen, vorm 

Infrastructuur – collectief
Inzameling & verwerking – machinaal
Punten van inzameling – gemiddeld

PaaS – niet van toepassing
Kosten arbeid – laag 

Eenvoudig product, laag op de R-ladder

Productstandaarden – materiaal

Infrastructuur – collectief
Inzameling & verwerking – machinaal
Punten van inzameling – veel

PaaS – niet van toepassing
Kosten arbeid – hoog

Complex product, hoog op de R-ladder

Productstandaarden – losmaakbaarheid, reparabiliteit

Infrastructuur – individueel
Inzameling & verwerking – handmatig
Punten van inzameling – gemiddeld

Kosten PaaS ≤ kosten verkoop
Kosten arbeid – laag

Complex product, laag op de R-ladder

Productstandaarden – materiaal, losmaakbaarheid

Infrastructuur – collectief
Inzameling & verwerking – machinaal
Punten van inzameling – veel

Kosten PaaS ≥ kosten verkoop
Kosten arbeid – hoog

R1-R7

R8-R9

1 1 dag

1 laag

aantal materialen aantal componenten gebruiksduur functionele innovatie

>10 1 jaar

>10 hoog

COMPLEXITEIT PRODUCT

P
LE

K
 O

P
 D

E 
R

-L
A

D
D

ER



KLIMMEN OP DE R-LADDER MET UPV  4

Introductie

1 de producent de verantwoordelijkheid zou hebben om de 
levensduur van het product te verlengen en/of om ver-
antwoordelijkheid te nemen over de post-consumer fase 
(de ‘afval’fase). Dit kan op verschillende wijzen worden 
gedaan – bijvoorbeeld door collectieve inzamelingssys-
temen te organiseren, maar ook door bepaalde stoffen uit 
te bannen in sectoren. 

UPV kent verschillende verschijningsvormen – zo is het 
statiegeldsysteem voor plastic flessen in Nederland een 
vorm van UPV, maar ook de elektronica-inzameling die 
wordt georganiseerd door Stichting OPEN en haar uitvoe-
rende organisaties Wecycle en WEEE Nederland. Waar bij 
statiegeld de consument een financiële prikkel heeft om de 
flessen terug te brengen naar de winkel, is deze financiële 
prikkel voor de consument in het geval van elektronica gro-
tendeels afweziga. In beide gevallen is het systeem wette-
lijk opgelegd en is een zogenaamde ‘Producer Responsibi-
lity Organisation’ (PRO) opgezet die namens producenten 
verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking; in 
het geval van elektronica is dit Stichting OPEN, en bij ver-
pakkingen is dat het Afvalfonds Verpakkingen (AFV). 

In hoeverre draagt UPV bij aan de  
Circulaire Economie?
De ambitie van de EU en de Nederlandse overheid is om 
door middel van UPV systemen een bijdrage te leveren aan 
de circulaire economie. In Nederland zijn wij al langer be-
kend met UPV-systemen (volgend uit de EU Kaderrichtlijn 
Afvalstoffen) voor producten zoals batterijen, verpakkin-
gen, banden, auto’s en elektronica. Vanuit het Rijksbrede 

In 2030 willen wij in Nederland 50% minder primaire 
grondstoffen gebruiken, en in 2050 is onze economie 
100% circulair – dat zijn de doelstellingen uit het Rijks-
brede Programma Circulaire Economie¹. Ook op Euro-
pees vlak is de ambitie om het circulair materiaalgebruik 
te verdubbelen richting 2030². Daarnaast hebben we in 
het Klimaatakkoord afgesproken om onze CO2-uitstoot 
in 2050 met 95% terug te brengen, en in 2030 al met 
55%³. Deze inspanningen moeten er gezamenlijk voor 
zorgen dat we de doelen van het Parijsakkoord halen, en 
binnen de grens van 1,5 graad opwarming blijven.

In de transitie naar de circulaire economie is het van be-
lang dat producten, componenten en materialen optimaal 
hergebruikt kunnen worden – deze strategieën leiden tot 
beduidend minder milieu-impact. Deze verantwoorde-
lijkheid ligt niet alleen bij de consument, maar ook bij de 
producent. Producenten – zo lezen de circulaire program-
ma’s van de EU en Nederland – zouden een stimulans 
moeten krijgen om circulair te ontwerpen om zodoende 
(hoogwaardig) hergebruik te stimuleren. 

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid
Een van de maatregelen die zowel in het EU Circular Eco-
nomy Action Plan als het Rijksbrede Programma Circu-
laire Economie wordt genoemd is Uitgebreide Producen-
tenverantwoordelijkheid, vaak afgekort als UPV of EPR 
(Extended Producer Responsibility). 
In algemene zin is UPV een instrument dat gebruikt kan 
worden om de producentenverantwoordelijkheid na het 
transactiemoment te stimuleren. Dit betekent feitelijk dat 
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programma Circulaire Economie is de wens om ook binnen 
andere sectoren de haalbaarheid van UPV-systemen te on-
derzoeken zoals textiel en meubels4, en recent wegwerp-
plastics5. Ook zijn vanuit sectorgerichte transitieagenda’s 
verschillende haalbaarheidsonderzoeken gestart rondom 
UPV-systemen voor o.a. gevels en gevelonderdelen (bouw) 
en matrassen (consumptiegoederen). 

Wat opvalt bij de meerderheid van de genoemde initiatie-
ven is dat middels UPV wordt gestreefd naar meer recy-
cling, en in sommige gevallen naar meer hoogwaardige 
recycling. Tegelijkertijd zien we in de recente Integrale 
Circulaire Economie Rapportage (ICER) dat we hoger op 
de R-ladder moeten klimmen, en circulaire strategieën zo-
als reuse (R3) en repair (R4) moeten gaan nastreven, om 
onze duurzaamheidsdoelen te halen6.

Hiervoor is het nodig dat producenten al eerder nadenken 
over circulariteit – dus dat UPV-systemen niet alleen na-
derhand de ‘afvalstromen’ optimaal verwerken maar juist 
ook op voorhand producenten stimuleren om na te den-
ken over circulair ontwerp. 

Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Kunnen UPV-syste-
men ingezet kunnen worden om hoogwaardigere vormen 
van circulariteit na te streven zoals reuse (R3), repair (R4) 
of remanufacturing (R6) (zie Figuur 1)? 

a] Enkele retailorganisaties en producenten bieden korting op aan-
schaf van nieuwe producten bij inruil van een ouder exemplaar. Figuur 2 R-ladder (aangepast van Cramer, 2014)7.

Slimmere R0 Refuse Product overbodig  maken door van z'n functie af te zien,
productie en  of die met een radicaal ander product te leveren.
gebruik  

 R1 Rethink Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door
  producten te delen, of multifunctionele producten).

	 R2	Reduce	 Producten	efficienter	fabriceren	door	minder	grondstoffen
  en materialen in het product, of in het gebruik ervan.

Levensduur R3 Reuse Hergebruik van afgedankt, nog goed product in
verlengen  dezelfde functie door een andere gebruiker.

 R4 Repair Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik
  in zijn huidige functie.

 R5 Refurbish Opknappen (en moderniseren) van oud product voor
  gebruik in zijn huidige functie.

 R6 Remanufacture Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw
  product met dezelfde functie.
  

 R7 Repurpose Afgedankt product of onderdelen daarvan gebruiken
  in nieuw product met andere functie.

Materialen R8 Recycle Materialen verwerken tot dezelfde (hoogwaardige)
nuttig  of mindere (laagwaardige) kwaliteit
toepassen 

 R9 Recover Verbranden van materialen met als doel het terug-
  winnen van energie.

Circulaire economie

Lineaire economie

Toenemende 
circulariteit

Vuistregel: 
meer circulariteit = 

minder 
grondstoffen 

en minder 
milieudruk
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UPV is ooit geïntroduceerd om afvalmanagement bij ge-
meenten weg te nemen en over te laten aan de produ-
centen8. Het OECD definieert UPV als volgt: 
“[A]n environmental policy approach in which a pro-
ducer’s responsibility for a product is extended to the 
post-consumer stage of a product’s life cycle. There are 
two related features of EPR policy: (1) the shifting of 
responsibility (physically and/or economically; fully or 
partially) upstream toward the producer and away from 
municipalities, and (2) to provide incentives to produ-
cers to incorporate environmental considerations in the 
design of their products.”7

UPV zorgt dus voor het ontlasten van gemeentes én sti-
muleert producenten om milieuoverwegingen mee te ne-
men in het productontwerp.

UPV in de praktijk
Hoe wordt UPV in de praktijk geregeld? Een UPV-systeem 
wordt meestal geïmplementeerd voor één specifieke 
productgroep binnen één specifieke jurisdictie, bijvoor-
beeld binnen een land. Zo heeft een Europese richtlijn 
voor een productgroepb verschillende UPV-systemen in 
de Europese lidstaten tot gevolg. Deze systemen zijn per 
definitie uniek, omdat elke jurisdictie andere bestaande 
regels heeft voor de omgang met producten na de ge-
bruikersfase. UPV wordt vaak wettelijk opgelegd, maar 
ook vrijwillige systemen voldoen aan de voorwaarden van 
UPV – denk aan het Nederlandse statiegeldsysteem voor 
bierflesjes.

UPV

2

b] Zie bijvoorbeeld de WEEE-richtlijn (https://wetten.overheid.nl/
BWBR0034782/2020-12-10) of de regeling voor verpakkingen 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0035711/2021-07-03).

UPV-systemen bestaan op hun beurt uit een combinatie 
van beleidsinstrumenten. Deze variëren van praktische 
toepassingen als een inzamel- en verwerkingsdoel tot 
statiegeldsystemen en marketinginstrumenten. Tabel 1 
op de volgende pagina geeft een overzicht van de meest 
voorkomende UPV-instrumenten. 

Omdat ‘product take-back requirements’ in de praktijk het 
meeste voorkomen, wordt met de term UPV vaak gedoeld 
op dergelijke inzamel- en verwerkingsdoelstellingen. 

Huidig beleid voor versterken UPV in  
Nederland is niet voldoende 
In haar verkenning naar de rol van UPV in de circulaire 
economie uit 2016 stelde EY drie richtingen voor om UPV 
in Nederland te versterken dan wel te verbreden9:
1. Eco-modulatie
2. Verhogen van Take-back targets 
3. Het toepassen van UPV op andere sectoren 

Uitleg en voorbeelden van deze drie richtingen worden 
hierna gegeven. De kern hierbij is dat dit beleid voorna-
melijk leidt tot een verbetering van recycling, maar niet tot 
de noodzakelijke verschuiving naar hogere strategieën op 
de R-ladder (hierna: hogere R-strategieën).
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Eco-modulatie
Eco-modulatie biedt een prikkel om circulair productont-
werp te stimuleren. Producenten die een aantoonbaar 
circulair product hebben kunnen beloond worden met 
een lagere bijdrage aan het UPV-systeem (de PRO). Dit 
belonen voor meer circulair ontwerp wordt aangeduid 
met eco-modulatie. 

Een voorbeeld is de recyclecheck van het Afvalfonds 
Verpakkingen (AFV). Het AFV is als PRO namens ver-
pakkende producenten verantwoordelijk voor het reali-
seren van recyclingdoelstellingen voor verpakkingsaf-
val. Bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse 
markt brengen zijn verplicht een afvalbeheerbijdrage te 
betalen aan het AFV per op de markt gebrachte ver-
pakking. Wanneer de verpakking voldoet aan de recy-
clecheck van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 
(KIDV), bestaande uit een aantal vragen die bepalen of 
een verpakking goed recyclebaar is, ontvangt het bedrijf 
korting op de bijdrage. 

Dergelijke tariefdifferentiatie of eco-modulatie stimu-
leert een producent om een circulair product te ontwer-
pen en op de markt te brengen. Eco-modulatie via de 
recyclecheck en circulaire producten die daaruit vol- 
gen maken daarmee meer hoogwaardige recycling 
mogelijk. De recyclecheck is echter niet toereikend om 
hogere R-strategieën uit te voeren op kunststof verpak-
kingen.

Instrument Categorie Toelichting

Inzameldoelstellingen Regulering Inzamel- en (meestal) recycledoelstellingen, opgelegd door en/of aan producenten. 

(‘Product take-back   Dit is het meest voorkomende instrument van UPV en kent vele verschijnings

requirements’)  vormen. Het belangrijkste onderscheid bestaat tussen individuele verantwoorde- 

  lijkheid (IPR), waar individuele producenten directe verantwoordelijkheid dragen  

  en collectieve verantwoordelijkheid (CPR), waar de verantwoordelijkheid gedeeld  

  wordt, bijvoorbeeld via een PRO.

Productstandaarden Regulering Afspraken tussen of opgelegd aan producenten m.b.t. producteigenschappen.  

  Hierbij kan gedacht worden aan vorm, materiaalgebruik of een verbod op schade- 

  lijke en/of vervuilende stoffen.

Statiegeldsysteem Economisch/ Combinatie van een belasting bij aankoop door consument en terugbetaling bij

(‘Deposit Refund  marktinstrument inleveren onder verantwoordelijkheid van de producent.

System, DRS’)

Belasting op Economisch/ Twee vormen: 1) belasting op potentieel schadelijke en moeilijk te recyclen

materiaal marktinstrument materialen en 2) belasting op virgin materiaal om hergebruik en het gebruik van 

  gerecyclede materialen aan te moedigen.

Bewustwordings- Informatie (Media)campagnes waarin producenten consumenten aansporen tot ‘beter’  

campagnes  gedrag, bijvoorbeeld het inleveren/scheiden van afgedankte producten.

Tabel 1 Veel voorkomende UPV-instrumenten8.
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c] WEEE Directive: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=celex%3A32012L0019

d] (W)EEE Register NL: https://www.nationaalweeeregister.nl/ 
assets/uploads/PDF/2021/Rapportage%202020%20def%20
20210628.pdf 

e] Zie bijvoorbeeld: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2284125-e-
waste-belandt-illegaal-in-derdewereldland-7-op-10-exporteurs-
bij-controle-in-de-fout. 

Verhogen take-back targets
Zoals aangegeven zijn inzameldoelstellingen, ‘take-back 
targets’, een veelvoorkomend instrument in UPV-syste-
men. Verhogen van deze doelstellingen moet leiden tot 
minimaliseren van de hoeveelheid afval dat wordt ver-
brand of gestort, door deze ‘in omloop’ te houden middels 
recycling. 

De EU WEEE Directive uit 2012c stelt vernieuwde eisen 
aan UPV-systemen in lidstaten omtrent het inzamelen 
en verwerken van afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparaten (AEEA of e-waste). Belangrijk onderdeel 
is het verhogen van de take-back targets (inzameldoel-
stellingen) van 45% naar 65% vanaf 2019. Hoewel deze 
doelstelling in Nederland niet gehaald is (in 2020 werd 
44% behaald, 57% excl. zonnepanelend), dwingen de 
hogere doelen tot een efficiënter inzamelsysteem met 
minder lekstromen. 

De oprichting van één centrale PRO, Stichting OPEN, is 
het gevolg van de aangescherpte doelstelling. De ver-
hoogde doelstelling zal zorgen voor een grotere stroom 
gerecycled e-waste. Dit is een positieve ontwikkeling 
omdat deze e-waste anders de verbrandingsoven in zou 
zijn gegaan, of erger: eindigen op een landfill in een ont-
wikkelingslande. 

Waar echter circulaire winst te behalen valt, is verwerking 
volgens een hogere R-strategie. Via recycling kunnen de 
materialen uit e-waste gewonnen worden en opnieuw 

ingezet. Via hogere R-strategieën als refurbishment (R5), 
repair (R4) of reuse (R3) wordt het product behouden met 
als gevolg een lagere (milieu)impact dan recycling.

Het toepassen van UPV op andere sectoren
Vanuit de EU Kaderrichtlijn Afvalstoffen zijn er in Neder-
land UPV-systemen voor producten zoals batterijen, ver-
pakkingen, banden, auto’s en elektronica. Vanuit het Rijks-
brede Programma Circulaire Economie wordt de potentie 
van UPV in andere sectoren onderzocht. 

Binnen de Nederlandse textielbranche bestaat een uitge-
breid netwerk van inzameling en hergebruik. Desondanks 
is de textielindustrie een van de meest vervuilende secto-
ren. Om via stimulering van hergebruik en vermindering 
van verspilling en vervuiling richting een circulaire textiel-
keten te bewegen, zal in 2023 een UPV-systeem worden 
ingevoerd voor textiel10. Daarmee worden producenten 
van consumentenkleding verantwoordelijk voor inzame-
ling, recycling en hergebruik van de producten die zij op 
de markt brengen.

“Op 31 december 2022  
wordt statiegeld voor blikjes 
ingevoerd”
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Bij eco-modulatie en het verhogen van take-back targets 
zien we dat deze voornamelijk gericht zijn op meer re-
cycling of meer hoogwaardige recycling. UPV systemen 
kunnen bijdragen aan het realiseren van hoogwaardige 
vormen van hergebruik, echter om hoger op de R-lad-
der te komen zijn andere randvoorwaarden nodig. Deze 
randvoorwaarden worden hieronder nader toegelicht. 

Meten van circulariteit
Op dit moment wordt de levenscyclusanalyse (LCA) vaak 
als basis genomen voor het meten van circulariteit. In 
deze LCA-berekening wordt nauwelijks gekeken naar cir-
culaire ontwerpvariabelen die juist ervoor zorgen dat pro-
ducten op een goede manier kunnen worden gedemon-
teerd om opnieuw gebruikt te worden¹¹. Willen we hoger 
op de R-ladder komen, is het wenselijk dat we kijken naar 
het meten van losmaakbaarheid of reparabiliteitf. 

Fiscaal stimuleren van circulariteit
Veel recyclingprocessen zijn volledig geautomatiseerd, 
maar wanneer wij kijken naar de circulaire strategieën die 
hoger op de R-ladder staan is daar veelal meer arbeid voor 
nodig. Zo is voor repair (R4) vaak handmatige arbeid nodig 
om te inventariseren wat er nodig is om het product weer 
als nieuw te laten functioneren. In het huidige fiscale stel-
sel wordt arbeid zwaarder belast¹²,¹³, waardoor het vaak 
aantrekkelijker is om een nieuw product te kopen dan het 
betaald te (laten) repareren. Door belasting te verschuiven 
van arbeid naar grondstoffen/milieu-impact wordt arbeid 
goedkoper en het gebruik van virgin grondstoffen duurder, 
wat een katalysator voor circulaire bedrijfsvoering is. 

UPV als driver  
voor hogere 
R-strategieën

3 Financieel stimuleren van Product-as-a-Service 
concepten
De drie Nederlandse grootbanken willen graag inves-
teren in circulariteit¹4. De risicoberekening is echter vaak 
nog te traditioneel waardoor veel Product-as-a-Service 
(PaaS) concepten geen financiering rond kunnen krijgen. 
Juist deze PaaS concepten zijn gericht op hoogwaardige 
vormen van circulariteit zoals reuse (R3), maar zonder fi-
nanciering kunnen de leveranciers van dit concepten niet 
toewerken naar een duurzaam business model. Immers 
moeten zij de aanschaf van assets voorfinancieren om 
deze vervolgens ‘terug te verdienen’ middels periodieke 
(maandelijkse) betalingen¹5. Wanneer de risico’s te hoog 
worden ingeschat door financiers (door bijv. flexibiliteit in 
contracten negatief mee te nemen in tegenstelling tot de 
kans van het opnieuw inzetten van hetzelfde product bij 
een andere gebruiker) wordt de periodieke betaling zó hoog 
dat het te duur wordt voor de gemiddelde consument. 

Bovendien zorgen huidige boekhoudregels ervoor dat het 
voor producenten financieel niet voordelig is om produc-
ten in eigendom te houden. Dit leidt tot balansverlenging 
en een minder voordelige financieringspositie16. Een uit-
weg hierbij is een koop-terugkoop constructie, maar deze 
is alleen geldig bij een restwaarde onder de 10%17.

f] Zie www.copper8.com/analyse-reparabiliteitsindices/ voor een 
analyse van bestaande reparatie-indices en www.rijksoverheid.nl/ 
documenten/rapporten/2021/05/16/verkenning-nederlandse- 
reparatie-infrastructuur voor aanbevelingen voor toepassing er-
van in Nederland.
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Het belang van de beschreven randvoorwaarden voor ho-
gere R-strategieën is te zien in Figuur 3. De y-as van het  
figuur toont welke R-strategieën mogelijk gemaakt wor-
den met specifieke invullingen per randvoorwaarde.

Er bestaan echter geen one-size-fits-all oplossingen. Meer 
circulariteit bij producentenverantwoordelijkheid vereist 
verschillende randvoorwaarden voor verschillende pro-
ducten. Zo kan een reparabiliteitsindex waardevol zijn voor 
mobiele telefoons; voor folie-verpakkingen zal een dergelij-
ke index niet leiden tot grootschalige reparatie. 

De genoemde randvoorwaarden hebben effect op pro-
ductstandaarden en de kosten van PaaS en arbeid. Deze 
zijn leidend voor de fysieke uitwerking van het UPV-sys-
teem (infrastructuur, inzameling & verwerking en punten 
van inzameling). Zonder deze randvoorwaarden is het be-
halen van het kwadrant rechtsboven in Figuur 4 niet mo-
gelijk. Bij de andere kwadranten is UPV al mogelijk en is 
de fysieke uitwerking nagenoeg gelijk aan elkaar.

In onze analyse hebben wij gezien dat de randvoorwaar-
den van de in te zetten instrumenten voor UPV-systemen 
in sterke mate afhankelijk zijn van (zie Figuur 4): 
1. De eigenschappen van de productgroep. Hierbij ma-

ken we grofweg onderscheid tussen de ‘eenvoudige’ en 
kortcyclische producten (links in de matrix) en de ‘com-
plexe’ en langcylische producten (rechts in de matrix).  

2. De R-strategie die wordt nagestreefd. Hierbij maken 
we onderscheid tussen recycling en recover (onder in 
de matrix >R8), en de hoogwaardige strategieën zoals 
remanufacturing en reuse (boven in de matrix <R7). Figuur 3 Randvoorwaarden voor het ‘klimmen’ op de R-ladder middels UPV.
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Figuur 4 Randvoorwaarden voor UPV op verschillende R-niveaus en voor verschillende producten.

Eenvoudig product, hoog op de R-ladder

Productstandaarden – afmetingen, vorm 

Infrastructuur – collectief
Inzameling & verwerking – machinaal
Punten van inzameling – gemiddeld

PaaS – niet van toepassing
Kosten arbeid – laag 

Eenvoudig product, laag op de R-ladder

Productstandaarden – materiaal

Infrastructuur – collectief
Inzameling & verwerking – machinaal
Punten van inzameling – veel

PaaS – niet van toepassing
Kosten arbeid – hoog

Complex product, hoog op de R-ladder

Productstandaarden – losmaakbaarheid, reparabiliteit

Infrastructuur – individueel
Inzameling & verwerking – handmatig
Punten van inzameling – gemiddeld

Kosten PaaS ≤ kosten verkoop
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Figuur 5 Productvoorbeelden bij alle kwadranten uit Figuur 4.

Sinds wanneer?
Het Centraal Brouwerij Kantoor (sinds 2010 Nederlandse Brouwers) ontwikkelde de 
Bruin	Nederlands	Retour	CBK-fles	(BNR)	en	heeft	deze	sinds	1986	in	gebruik.	De	mees-
te	bieren	van	de	grote	Nederlandse	bierproducenten	worden	sindsdien	in	dit	type	fles	
afgevuld. Dit systeem is vrijwillig opgezet.

Doelen
De	uniforme	flessenpool	met	BNR-flessen	is	in	de	jaren	‘80	opgezet	als	‘antwoord	op	
de	hoge	kostenpost	voor	brouwerijen	voor	aanschaf	van	steeds	nieuwe	flessen	als-
ook voor het gebruik en vooral retourneergemak voor de consument’ ¹8. Tegenwoordig 
wordt meer nadruk gelegd op circulariteit en de daarmee verlaagde milieu-impact van 
retourflessen	(zie	Best practices Verpakkingen).

Resultaten
In	2016	vielen	ongeveer	2,2	miljard	bierflessen	binnen	het	huidige	statiegeldsysteem¹9. 
De	BNR-flessen	worden	in	de	praktijk	20-30	maal	hergebruikt²0.

Sinds wanneer?
Op 19 december 2007 is een Algemeen Verbindende Verklaring (AVV) toegewezen 
aan	Papier	Recycling	Nederland	(PRN)	voor	niet-verpakkingen	van	papier	en	karton²¹. 
Hierdoor werden alle producenten en importeurs van papieren en kartonnen product 
verplicht bij te dragen aan afvalbeheer. Over de uitvoering zijn afspraken gemaakt 
tussen PRN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het Papierve-
zelconvenant²².

Doelen
De	recyclingdoelstelling	(R8)	voor	PRN	ligt	op	75%²³.

Resultaten
In	2020	is	een	recyclingpercentage	(R8)	van	89%	behaald²4.

Sinds wanneer?
Per	1	juli	2002	is	het	Besluit	beheer	autowrakken	in	werking	getreden²4. Autorecy-
cling Nederland (ARN) int een recyclingbijdrage voor alle auto’s die voor het eerst 
een Nederlands kenteken krijgen. Van deze bijdrage wordt de inzameling en ver-
werking van autowrakken bekostigd. Door de opkomst van elektrische auto’s is de 
verwerking van batterijen een steeds grotere taak.

Doelen
Vanaf 1 januari 2015 dient product- en materiaalhergebruik (R3-R8) minimaal 85% te 
zijn.	Producthergebruik	en	nuttige	toepassing	(R3-R9)	dient	minimaal	95%	te	zijn²5.

Resultaten
In	2020	zijn	de	volgende	percentages	gehaald²6:
• Hergebruik (R3-R6): 24,4%;
• Hergebruik en recycling (R3-R8): 87,7%;
• Nuttige toepassing (R3-R9): 98,4%.

Bierflesjes

Papieren verpakkingen Auto’s

Sinds wanneer? 
Helaas zijn er geen voorbeelden van UPV-systemen waarbij complexe producten op 
een hoogwaardige manier opnieuw ingezet. 

Doelen
Door aandacht te besteden aan de volgende randvoorwaarden kunnen UPV-systemen  
in dit kwadrant mogelijk worden gemaakt:
• Meten van circulariteit
• Fiscaal stimuleren van circulariteit
• Financieel stimuleren van Product-as-a-Service concepten

?

R1-R7
Eenvoudig 

product, hoog op  
de R-ladder

R8-R9
Eenvoudig  

product, laag op  
de R-ladder

R1-R7
Complex  

product, hoog op  
de R-ladder

R8-R9
Complex  

product, laag op  
de R-ladder

https://www.nederlandsebrouwers.nl/biersector/duurzaamheid-en-ketenbeheer/verpakkingen/best-practices-verpakkingen/
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Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid heeft in 
diverse sectoren voor positieve veranderingen gezorgd. 
Producenten zijn door UPV gestimuleerd om circulaire 
ontwerpprincipes toe te passen op hun producten; con-
sumenten daarentegen zijn zich in toenemende mate 
bewust geworden van de potentie van hergebruik. Een 
analyse van bestaande UPV-systemen in Nederland laat 
zien dat deze met name hebben geleid tot méér recy-
cling en meer hoogwaardige recycling. 

Er is echter veel onbenut potentieel: UPV kan immers 
ook ingezet worden ‘hoger op de R- ladder’. We zien bij 
het succesverhaal van bierflesjes al dat een gezamenlij-
ke inspanning kan leiden tot een eenduidig ontwerp, een 
goed lopende inzamelinfrastructuur, en uiteindelijk tot 
significant minder milieu-impact. Ook bij samengestelde 
producten is er potentie om de producentenverantwoor-
delijkheid uit te breiden door te kijken naar circulaire stra-
tegieën zoals reuse (R3), repair (R4) en remanufacturing 
(R6). Het belang van deze strategieën wordt onderstreept 
in de ICER rapportage van dit jaar6. 

Om de potentie van UPV te benutten zijn inspanningen 
nodig van zowel overheid, financiers als de markt. Onze 
adviezen worden hieronder samengevat.

Aanbevelingen voor de overheid 
1. Bredere meetmethodieken voor circulariteit. Waar 

LCA’s veelal gehanteerd worden als indicatie voor de 
milieu-impact, zegt dit nog onvoldoende over de repa-

rabiliteit van het product. Indices zoals een losmaak-
baarheidsindex of een reparabiliteitsindex kunnen de 
potentie van levensduurverlenging in kaart brengen, 
die relevant zijn voor de hogere R-strategieën. Scoring 
op deze indices kan gekoppeld worden aan ecomodu-
latie om circulaire ontwerpprincipes verder te stimu-
leren. Het zou interessant zijn om dergelijke ecomo-
dulatie in een UPV systeem te toetsen.  

2. Fiscaal stimuleren van circulariteit. Strategieën die 
hoger op de R-ladder zitten zoals repair (R4) en refur-
bish (R5) vergen doorgaans (maatwerk) arbeid. In het 
huidige fiscale stelsel wordt arbeid echter zo zwaar 
belast dat het uitdagend is voor ondernemingen die 
actief zijn op deze hogere R-strategieën om hun busi-
ness case zonder gesubsidieerde arbeid rond te krij-
gen. Aan de keerzijde wordt milieubelasting en virgin 
materiaalgebruik beperkt belast, wat tezamen een sti-
mulans biedt om juist nieuwe producten te produce-
ren. Ons advies luidt hierbij om te investeren in nader 
onderzoek van de effecten van een fiscale wijziging 
op praktijkniveau in diverse sectoren. 

Aanbevelingen voor financiers 
3. Creëer een circulair risicomanagementmodel. Om 

hergebruik op productniveau te stimuleren wordt vaak 
gesteld dat producten “als-een-dienst” kunnen worden 
geleverd. Een dergelijke PaaS constructie vergt echter 
dat financiers de kansen van een dergelijk business-
model voldoende mee kunnen nemen in hun risicobe-
oordeling. 

De hoogte in  
met UPV

4
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Aanbevelingen voor de markt
4. Leg zelf een ambitieuze basis voor UPV. De markt 

kan zelf het initiatief nemen om een UPV systeem op 
te tuigen (zie het voorbeeld van de bierflesjes) waarin 
de eigen ambities leidend zijn. Zo heeft de gevelbran-
che een aantal jaar geleden de basis gelegd voor een 
onderzoek naar UPV in hun sector. Bij een dergelijk 
eigen initiatief kunnen ambities zoals reparabiliteit ge-
koppeld aan ecomodulatie worden meegenomen.  

Tot slot
Uit de ICER is gebleken dat recycling alleen niet genoeg is 
om de circulaire doelen van Nederland te behalen. In deze 
whitepaper hebben wij verschillende randvoorwaarden 
uitgewerkt om grotere stappen te kunnen zetten binnen 
verschillende UPV-systemen. Het potentieel aan verme-
den milieu-impact is enorm²7, ²8, kijkende naar de huidi-
ge impact van productgroepen waar (nu of in de nabije 
toekomst) UPV-systemen voor bestaan, zoals kunststof 
verpakkingen, elektronische apparatuur, textiel en ma-
trassen. Als wij de hoge circulaire ambities in Nederland 
en Europa willen waarmaken, beginnen we beter vandaag 
dan morgen met het ontwikkelen van UPV-systemen die 
aan de ambities kunnen voldoen.

“Het statiegeldsysteem op bierflesjes 
laat zien dat UPV op een hoger R-niveau 
goed mogelijk is”
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