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Hierbij ontvangt u de eindbeoordeling van uw Monitoringsrapportage van het Brancheplan 

Duurzaam Verpakken 2015-2018, die is opgesteld door het College van Onafhankelijke Experts 

van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Om te beginnen willen wij onze waardering 

uitspreken voor uw inzet om een monitoringsrapportage op te stellen. Uw branche zet hiermee 

belangrijke verdere stappen op weg naar een circulaire economie voor verpakkingen. 

 

Bij de beoordelingsrapportage (zie bijlage) merken wij graag het volgende op: 

 

Het KIDV heeft in 2018 relevante brancheorganisaties in Nederland uitgenodigd om 

monitoringsrapportages op te stellen van de eerste ronde Brancheplannen Duurzaam Verpakken 

2015-2018. Uw branche is één van de elf branches die hieraan gehoor heeft gegeven.  

 

Uw monitoringsrapportage is op 26 maart 2019 besproken in een Advieszitting van het College 

van Onafhankelijke Experts. Het College beoordeelde de rapportage op het al dan niet behalen 

van de gestelde doelen én op de kwaliteit en verifieerbaarheid van de data achter de geleverde 

verduurzamingsprestaties. Ook is beoordeeld of de rapportage een goede nulmeting biedt voor 

een nieuw Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022. Het College acht van belang dat zowel 

de brancheplannen als de monitoring daarvan goed in de maatschappij landen en overtuigen na 

publicatie.  

 

Waar nodig, zijn tijdens de zitting op 26 maart 2019 door het College adviezen aan de branche 

geformuleerd. Deze adviezen zijn bedoeld om de branche verder te helpen in haar ambities om 

duurzamer te verpakken en om te gaan met externe ontwikkelingen en uitdagingen. Uw branche 

is daarna in de gelegenheid gesteld om de rapportage – in lijn met het advies – aan te passen 

en/of onderwerpen nader toe te lichten in de eindversie van de rapportage.  

 



 

 

 

 

Op 7 mei 2019 is de eindversie van uw rapportage door het College beoordeeld. In de bijlage 

geven wij de eindbeoordeling weer. Uw monitoringsrapport en onze beoordelingsrapportage 

worden in mei – in overleg tussen het KIDV en uw branche - openbaar gemaakt. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Om zo veel mogelijk kennis 

en ervaring te delen, adviseren wij u van harte om in de komende tijd kennis te nemen van de 

opzet en inhoud van de verschillende monitoringsrapportages en brancheplannen die aan uw 

branche raken. Deze worden op de website van het KIDV gepubliceerd. 

 

Tot slot plaatst het College nog de volgende opmerking: 

De farmacie- en zelfzorggeneesmiddelenbranche is geen ondertekenaar van de 

Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Het College spreekt graag nogmaals zijn 

waardering uit dat de branche toch een monitoringsrapportage heeft opgesteld. 

 

Het College van Onafhankelijke Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bestaat uit 

de volgende leden: 

 

Prof. dr. Jacqueline Cramer  Duurzaamheid & innovatie 

Prof. dr. ir. Roland ten Klooster  Verpakkingsontwerp en -management 

Prof. dr. Peter Rem   Recycling technologie en circulariteit 

Ir. Jan Paul van Soest   Duurzaamheid en strategie 

Prof. dr. ir. Jos Keurentjes  Chemisch proces- en materiaalontwerp 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

 

Beoordelingsrapportage 

Monitoring Brancheplan Duurzaam Verpakken 2015-2018 
Farmacie en zelfzorggeneesmiddelenbranche 

  



 

 

 

 

 

 

Beoordelingscriteria 
 

1. Resultaten 

Het College beoordeelt de kwantitatieve resultaten m.b.t. de gestelde doelen. Ook wordt 

gekeken naar de context en de uitleg hiervan door de branche m.b.t. de behaalde resultaten. 

Het College geeft een advies indien aspecten ontbreken. 

2. Kwaliteit van onderbouwing 

Het College beoordeelt de kwaliteit van de onderliggende data van de resultaten. Er wordt 

gekeken of er transparantie wordt geboden over het type meting en over de kwaliteit en 

representativiteit van de data. Het College geeft een advies indien aspecten ontbreken. 

3. Kwalitatieve voortgang en niet-geplande verduurzamingsprestaties op verpakkingsgebied 

Het College beoordeelt overige rapportage los van de geplande doelen. 

 

Beoordelingsrapportage 
 

Het College constateert dat de monitoringsrapportage 2018 een eerlijk en helder beeld geeft van 

de resultaten. De impact van de verduurzaming is echter lastig te beoordelen.  

 

De kwaliteit van de data is niet volledig te verifiëren, waardoor de voortgang op de gestelde 

doelen niet met zekerheid is vast te stellen. Wel heeft de branche een kwaliteitsslag gemaakt 

door de resultaten van de enquête aan te vullen met interviews en een groepsbijeenkomst. 

Op advies van het College heeft de branche bij de rapportage over de voortgang op de doelen 
(pagina 3 en 13) meer nuance aangebracht bij de conclusies en meer uitleg gegeven. 
 
Het College vindt het een goede zaak dat de branche concludeert, dat in het nieuwe Brancheplan 

Duurzaam Verpakken 2019-2022 een nieuwe doelstelling dient te worden meegenomen. Te 

weten: het opleveren van een handreiking duurzaam verpakken voor het duurzaam inkopen van 

verpakkingen, afgestemd met de internationale hoofdkantoren. 

 

Den Haag, 10 mei 2019 

 

 


