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Aan: de leden van de Kamercommissie IenW 

 

Den Haag, 2 december 2022 

 

Contact: drea.berghorst@plasticseurope.org, degraaf@nrk.nl   

 

Oproep Plastics Europe Nederland en Nederlandse Rubber- en Kunststoffenindustrie (NRK): zie af 

van een nationale plasticbelasting  

 

Geacht Kamerlid,  

 

Een bijmengverplichting van recyclaat is de meest effectieve weg naar de circulaire productie en verbruik 

van plastics. De aangenomen motie Bontenbal/Dassen roept daartoe op.  

Een nationale plastic taks is minder effectief en kent veel nadelen. In Nederland geproduceerd en belast 

plastic, wordt vervangen door geïmporteerd onbelast virgin plastic. Enkel een verschuiving draagt niets bij 

aan de circulariteitsdoelen. Het vernietigt wel veel bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland, 

oplopend tot 45 %, waarmee duizenden banen in de Nederlandse industrie gemoeid zijn. Dit blijkt uit dit 

onderzoek van CE Delft.  

Wij roepen u op om u te verdiepen in de gebrekkige werking van een nationale plastic taks, in de 

onevenredige gevolgen voor bedrijven en werknemers en te kiezen voor de meest effectieve weg naar 

circulaire productie en verbruik.  

Wij roepen u op, in het Tweeminutendebat Circulaire Economie, de staatssecretaris bij motie te verzoeken 

om een verdiepend vervolgonderzoek uit te voeren, zoals door CE Delft is aanbevolen 

 

 

 

Onderstaand lichten wij onze fundamentele bezwaren toe bij de voorgenomen invoering van een nationale 

‘plastic taks’ voor vermindering van het gebruik van fossiel plastic.  

In het kort: 

- Er is dringend behoefte aan effectief, samenhangend en gericht beleid, waarbij overheid en 

bedrijfsleven meer gezamenlijk optrekken om onze unieke industriële basisinfrastructuur versneld te 

transformeren naar een industrie die leidend is in de ontwikkeling naar een circulair en fossielvrij 

plastics systeem.  

- De nationale plastic taks die het ministerie van IenW uitwerkt staat haaks op wat de industrie nu 

nodig heeft, levert per saldo geen milieuwinst, maar leidt wel onherroepelijk tot een onverantwoord 
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verlies aan productie en werkgelegenheid. Dit miskent dat industriële innovaties en investeringen de 

motor voor een versnelde Europese transitie zijn.  

- We vragen u de staatssecretaris te verzoeken geen onomkeerbare stappen richting nationale 

maatregelen te nemen zo lang er geen beter inzicht is in de daadwerkelijke effecten van zo’n 

maatregel en om ook het bedrijfsleven meer te betrekken bij het uitwerken van maatregelen.  

Plastics Europe en NRK zijn met het ministerie van IenW van mening dat het Nationale Programma voor een 

Circulaire Economie (NPCE) een stevig pakket maatregelen moet bevatten om een versnelling naar 

circulaire en klimaatneutrale plastics in gang te zetten. We zijn betrokken bij door het ministerie 

georganiseerd overleg over oplossingen en maatregelen die hier in Europees verband aan bijdragen. Met 

grote en toenemende zorg moeten we echter vaststellen dat het ministerie doorgaat met de voorbereidingen 

voor een nationale ‘plastic taks’, op de verkeerde gronden en zonder dat we gehoor vinden voor onze 

fundamentele bezwaren en argumenten tegen een nationale heffing.  

Het is voor ons onbegrijpelijk en onrustbarend dat een dermate ingrijpende maatregel nu boven ons hoofd 

blijft hangen, slechts gebaseerd op zeer voorlopige en arbitraire uitspraken van CE Delft over een mogelijk 

grote milieu-impact waarop het ministerie van IenW voortborduurt. Terwijl onderzoekers van CE Delft zelf 

aangeven dat er eigenlijk geen bewijs voor is en dat vervolgonderzoek nodig is om de werkelijke effecten in 

beeld te krijgen. CE Delft is wel duidelijk over de economische effecten van een nationale heffing. Die zijn 

enorm; het verlies aan productie en werkgelegenheid loopt op tot 45% van de afzet en werkgelegenheid. 

Productie en werkgelegenheid die in een internationaal opererende markt moeiteloos naar het buitenland 

verschuift, die eventuele milieu- en klimaateffecten weer tenietdoen. We tasten echt in het duister waarom 

uiterst onzekere en wankele aannames over milieueffecten reden zijn voor het doorzetten van een nationale 

maatregel waarmee we riskeren een belangrijk stuk van onze economie en onze werkgelegenheid ‘zo maar’ 

prijs te geven. Hoe willen we de circulaire maakindustrie in Nederland aanjagen wanneer we de ruim 900 

bedrijven en 50.000 medewerkers in de kunststofindustrie tegelijkertijd hard gaan raken met extra nationale 

belasting? Op een moment dat de bedrijven toch al in een hachelijke situatie zitten door de hoge 

energieprijzen en snel verslechterende internationale marktcondities.  

Naast dat een platte belasting averechts werkt, zijn er ook alternatieven die circulariteit en klimaatneutraliteit 

wel versnellen. We vinden dat veel meer aangesloten moet worden bij kennis en inzichten die hierover in 

Europees verband zijn ontwikkeld. Over de noodzaak om de transitie naar een volledig duurzaam en 

klimaatneutraal Europees plastic systeem in 2050 te versnellen verschillen we namelijk niet van mening. De 

door de industrie geïnitieerde onafhankelijke studie ReShapingPlastics laat zien dat het technologisch ook 

kan. Maar dan is het wel alle hens aan dek om snel en gezamenlijk die maatregelen te nemen waarmee we 

de hele keten in beweging brengen. Een nationale plastic taks werkt eerder vertragend, zoals blijkt uit de 

huidige onduidelijkheden en uitvoeringsproblemen rond eigen nationale varianten van een plastic taks in 

Italië, Spanje en de UK. Nog voor deze goed en wel zijn ingevoerd is hieraan al veel kostbare tijd en energie 

verloren gegaan en is duidelijk dat plastic bedrijven met nog veel meer administratieve lasten en kosten 

rekening moeten houden. In verschillende landen gaan de stemmen dan ook alweer richting uitstel van de 

maatregel, nu een gefragmenteerde Europese aanpak de positie van de industrie verder ondermijnt.  

Hoe tegenstrijdig het voor critici en tegenstanders van de industrie ook mag klinken, een versnelde transitie 

naar een circulaire en klimaatneutrale industrie is de kern van een industrie die hier kan blijven produceren. 

https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/
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Het is de enige manier waarop de Europese maakindustrie zich internationaal kan en moet onderscheiden. 

Voor wie het wil zien, die ziet de tekenen van een industrie die al volop bezig is zich te transformeren. Neem 

de aangekondigde grootschalige investeringen in onder andere mechanische en chemische recycling, in 

hernieuwbare energieprojecten en in fundamentele doorbraak technologieën nodig voor de elektrificatie van 

krakers. De Nederlandse plastics industrie wil niets liever dan dat de voorgenomen miljardeninvesteringen 

hiervoor ook hier gaan landen. Want als de industriële transformatie ergens snel kan, dan kan het hier. 

Nergens in Europa is alle infra, kennis, chemie en innovatiekracht in een mate en dichtheid aanwezig als 

hier. Nu nog het realistische, stevige, stabiele en consistente lange termijnbeleid waarmee de industrie de 

systeemsprong hier ook echt kan gaan maken.     

De industrie klopt al langer op de deur om serieus in gesprek te komen over oplossingen en maatregelen 

waarmee we de circulaire economie voor plastics versnellen. Oplossingen die ook stevig en pijnlijk gaan zijn, 

zoals zeer ambitieuze targets voor het verplicht bijmengen van recyclaat. Als plastics industrie voeren we 

hierover stevige maar goede gesprekken met de Europese Commissie, wat ons sterkt in de overtuiging dat 

we het Nederlandse circulaire beleid in de gewenste versnelling en koploperspositie kunnen krijgen. Mits we 

de juiste voorwaarden creëren en gebruik maken van de kracht van de EU interne markt, in plaats van dat 

we onze industrie in die Europese markt op achterstand zetten en bijdragen aan verder fragmentatie met 

een nationale plasticbelasting.  

Haast is geboden om in een NPCE effectief beleid aan te zwengelen. Maar het kan niet zo zijn dat die 

tijdsdruk leidt tot een maatregel die de onze industrie straks voor een fait-accompli stelt.  

Ons voorstel is de staatssecretaris te vragen breder en diepgaander onderzoek te laten doen naar 

maatregelen die effectief bijdragen aan de gezamenlijke ambitie en opdracht: een ambitieus klimaatdoel 

voor circulaire plastics, aansluitend bij de Europese doelen voor circulair en net-zero in 2050.  

Met vriendelijke groet, 

Marcel van der Poel, voorzitter Plastics Europe Nederland 

 

Kees van Oostenrijk, duo-voorzitter a.i. NRK  Erik Liebers, duo-voorzitter a.i. NRK  

   

 
  

  

  


