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FWS hoogst haalbare doelstellingen rPET

 In 2014 heeft FWS 

verduurzamingsplan rPET

opgesteld met doelstellingen n.a.v. 

Raamovereenkomst Verpakkingen 

2013-2022. 

 De doelen zijn door opgesteld 

o.b.v. gesprekken met leden en 

verpakkingsexperts.

 De doelen liggen zo dicht mogelijk 

bij verwachtingen uit de 

praktijkervaring met rPET.

 Voorwaarde van gelijk speelveld: 

doelstellingen dienen alleen te 

gelden wanneer deze ook gelden 

voor alle andere PET-flessen op de 

NL markt ongeacht de inhoud, 

inclusief import.

 In 2015 is het plan goedgekeurd 

door KIDV



* Scope gelijk aan doelstelling Raamovereenkomst Verpakkingen: frisdrank, mineraal- en bronwater

FWS gemiddelde

Grote PET-flessen 37%*

Kleine PET-flessen 32%*

Hoogst Haalbare Doelen rPET 2018



Er is van 9 bedrijven data ontvangen. 

Hoeveel % van de data van het te verwachten PET-volume is 
aangeleverd

• Grote flessen (>1L): 100%

• Kleine flessen (<1L): >95%

Toelichting op ingezamelde PET/rPET-data 2018



Resultaten rPET FWS-leden 2018 

Tussenresultaten rPET 2018

Resultaten 

ontvangen 

data

Doel 

RO

Doel FWS

Grote 

flessen

38% 28% 37%

Kleine 

flessen

25% 23% 32%



Hoewel in de Raamovereenkomst en in het FWS-plan enkel doelen 
staan voor de inzet van rPET, is de FWS visie t.a.v. PET breder. Deze 
is gericht op het reduceren van het gebruik van virgin PET van 
fossiele oorsprong. 
Dat kan d.m.v. rPET maar door toepassing van biobased PET. Daar 
waar bio-based PET wordt ingezet is er geen ruimte meer voor rPET. 
Zie onderstaande tabel voor een totaal beeld van non-virgin fossil 
PET in de FWS-sector.  

Resultaten non virgin fossil (PET rPET+ biobased PET) FWS-leden 2018 

Resultaten non virgin fossil (PET rPET+ biobased 

PET) FWS-leden 2018 

Resultaten 

ontvangen data

Grote 

flessen

38%

Kleine 

flessen

33%



Terugkoppeling FWS bedrijven

Percentage  van het 

verpakkingsvolume (enkel 

leden FWS) 

Wijze van terugkoppeling

15% Formulier rPET

58% Formulier rPET en overall verklaring jaarcijfers 

(specifieke accountantsverklaring van rPET-zou 

te complex zijn)

2% Formulier rPET en verklaring (r)PET leverancier

19% Formulier rPET en accountantsverklaring rPET

6% Gebruikten geen rPET in 2018 en hebben 

daarom enkel formulier ingeleverd t.a.v. 

verpakkingsvolume 


