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samenvattIng

De omgang met afval is één van de grootste mondiale vraagstukken van 
deze tijd. Door de stijgende welvaart en de groeiende consumptie wordt de 
hoeveelheid afval die we gezamenlijk produceren in de wereld almaar meer. 
Jaarlijks produceert de wereldbevolking ruim 12 miljard ton aan afval. Met 
name in ontwikkelingslanden en opkomende economieën zorgt de groei-
ende berg afval voor milieuproblemen en gezondheidsrisico’s. Bij gebrek 
aan goede ophaal- en verwerkingsfaciliteiten belanden grote hoeveelheden 
afval daar op straat en in de natuur. Bovendien vindt de verwerking van 
elektronisch afval uit westerse landen, dat naast waardevolle materialen ook 
giftige stoffen bevat, veelal plaats onder onveilige omstandigheden in Afrika 
en Azië. Naast giftig afval, zorgt ook plastic afval voor tal van problemen 
voor mens en dier. Zo vergaat plastic in zee tot kleine stukjes die gifstoffen 
opnemen en vervolgens door vissen en zeedieren worden opgegeten. In 
de Nederlandse politiek is plastic afval ook een onderwerp van discussie. 
Volgens gegevens van Agentschap NL produceerde Nederland in 2008 
in totaal 63 miljoen ton aan afval; voldoende om de Amsterdam Arena 
dertig keer tot de nok toe te vullen. 84% van dit afval wordt nuttig (her)
gebruikt, 13% wordt verbrand en 3% gestort of geloosd. NCDO onderzocht 
in samenwerking met TNS/NIPO hoe Nederlanders aankijken tegen afval en 
afvalverwerking.

NEdERLANdERS SCHEIdEN MASSAAL AfvAL

Verreweg de meeste Nederlanders geven aan thuis hun afval te scheiden. 
Papier en karton en statiegeldflessen worden het vaakst van het overige afval 
gescheiden. Oudere Nederlanders scheiden hun afval vaker dan jongere 
Nederlanders en vinden het scheiden van afval ook belangrijker. De belang-
rijkste reden om afval te scheiden is het sparen van het milieu. Voor ouderen 
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geldt dit meer dan voor jongeren. Jongeren scheiden hun afval vaker dan 
ouderen uit gewoonte. 

JoNGEREN MAKEN ZICH MINdER oNGERUST 
ovER AfvAL dAN oUdEREN

In het algemeen kan gesteld worden dat oudere Nederlanders zich meer 
zorgen maken over afvalzaken dan jongere Nederlanders. Voor zowel 
ouderen als jongeren geldt dat zij zich het meest druk maken over de mate 
waarin de natuur vervuilt door afval en plastic en chemisch afval in zee. 
Oudere Nederlanders maken zich het minst druk om de hoeveelheid afval 
van Nederlandse huishoudens. Jongere Nederlanders maken zich het minst 
druk om zwerfvuil op straat in ontwikkelingslanden. 

Iets minder dan de helft van Nederlanders is bereid meer te betalen voor 
producten verpakt in biologisch afbreekbare verpakkingen.
De meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk dat verpakkingen 
van producten biologisch afbreekbaar zijn. Oudere Nederlanders vinden dit 
vaker dan jongeren. Eén op de drie jongeren en de helft van de ouderen is 
bereid meer te betalen voor een product als deze verpakt is in een biologisch 
afbreekbare verpakking. Jongeren zijn bereid een hoger bedrag te betalen 
voor een product dat verpakt is in een biologisch afbreekbare verpakking dan 
oudere Nederlanders (14% versus 8%).

PRodUCENT EN CoNSUMENT IN EERSTE 
PLAATS vERANTwooRdELIJK vooR 
HoEvEELHEId AfvAL

Drie op de vier Nederlanders vindt dat de verantwoordelijkheid voor de 
hoeveelheid afval die jaarlijks geproduceerd wordt in de eerste plaats bij pro-
ducenten en consumenten ligt. Jongeren verschillen hierin niet van oude-
ren. Opvallend verschil is wel dat jongeren meer verantwoordelijkheid voor 
de hoeveelheid afval leggen bij het Europees parlement en de Nederlandse 
overheid dan ouderen. 
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NEdERLANdERS vINdEN dAT HET NIET 
SCHEIdEN vAN AfvAL dooR BEdRIJvEN 
STRAfBAAR MoET ZIJN

Nederlanders blijken in grote meerderheid te vinden dat het niet scheiden 
van afval door bedrijven strafbaar zou moeten zijn. Een veel kleiner deel van 
de Nederlanders vindt dat huishoudens strafbaar moeten zijn als ze verzui-
men afval te scheiden. Ouderen zijn het hier vaker mee eens dan jongeren. 

ZwERfvUIL HIER EN TE vEEL AfvAL 
MoNdIAAL

Nederlanders vinden zwerfvuil het meest belangrijke afvalprobleem in de 
naaste omgeving. Op mondiaal niveau baart vooral de hoeveelheid afval de 
Nederlanders zorgen. Jongeren en ouderen verschillen hierin niet. Voor 
ouderen geldt dat zij chemisch afval vaker het belangrijkste probleem vinden 
dan jongeren.

NEdERLANdERS vINdEN HET oPHEffEN 
vAN STATIEGELd GEEN GoEd IdEE

Staatssecretaris Atsma van Milieu heeft voorgesteld het statiegeld op plastic 
flessen af te schaffen. Slechts 15% van de Nederlanders vindt het stoppen 
met het heffen van statiegeld op flessen een goede zaak. Dit geldt zowel voor 
jongere als oudere Nederlanders. 
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hoofdstuk 1
aFvaL aLs mondIaaL 
vRaagstuK 

De wereldbevolking produceert jaarlijks gezamenlijk ongeveer 12 miljard 
ton aan afval (OECD, 2012). Dat staat gelijk aan het gewicht van ruim 
1.500.000.000 olifanten. Een vijfde deel van alle grondstoffen die jaarlijks 
aan de aarde onttrokken worden, eindigt als afval. De overige 80 procent 
komt ofwel in de atmosfeer terecht (bijvoorbeeld als uitstoot bij de verbran-
ding van olie en kolen) of eindigt als materiaal in bijvoorbeeld gebouwen, 
infrastructuur of consumptiegoederen. De groeiende berg afval is één van de 
grootste vraagstukken van deze tijd. Deze inleiding biedt achtergrondinfor-
matie over de schaal, oorzaken en aanpak van het mondiale afvalvraagstuk. 

Figuur 1.  Vervormde wereldkaart - hoeveelheden opgehaald gemeenteafval per jaar per land  
(Worldmapper, 2005).
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21E EEUwS fENoMEEN

Niet-organisch en niet-herbruikbaar afval is een relatief nieuw fenomeen 
(Strasser, 1999). Honderd jaar geleden waren bijna alle dagelijkse producten 
van natuurlijke materialen die in de natuur konden vergaan of van herbruik-
bare materialen als glas of metaal. Met de komst van de consumptiemaat-
schappij ontstond ook de ‘afval-maatschappij’. Dit zelfde proces is nu gaande 
in opkomende landen als China, waar burgers dankzij de groeiende welvaart 
steeds meer consumptiegoederen aanschaffen en daarmee steeds meer afval 
creëren. In 2009 waarschuwde de lokale overheid van Beijing dat stedelijke 
stortplaatsen voor vuilnis binnen 5 jaar vol zullen zijn (Bradsher, 2009). 
Het Indiase Hooggerechtshof stelde in mei 2012 dat de enorme hoeveel-
heid plastic afval in de toekomst een ‘ergere bedreiging voor India is dan de 
atoombom’ (Mahapatra, 2012). Ook in andere landen worstelen overheden, 
vooral in stedelijke gebieden, met de toenemende hoeveelheid afval en 
beperkte ruimte voor de opslag en verwerking ervan. Figuur 1 illustreert 
de hoeveelheid gemeenteafval per land: landen die veel afval produceren 
zijn extra groot weergegeven en het oppervlak van landen met een beperkte 
afvalproductie is verkleind. 

Decennialang ging economische groei gepaard met de toename van afval, 
maar recent onderzoek van de OESO (2012) toont aan dat deze trend nu in 
de welvarende landen lijkt te worden doorbroken. Tussen 2000 en 2009 is 
de hoeveelheid gemeenteafval in deze landen met 3,5% afgenomen, ondanks 
aanhoudende groei van het nationaal inkomen. Mogelijke verklaringen voor 
de afnemende hoeveelheid afval in welvarende landen zijn de toenemende 
digitalisering, het verplaatsen van productieprocessen naar het buitenland 
en de gevolgen van de economische crisis. 

AfvAL IN NEdERLANd

Mensen in rijke landen produceren gemiddeld 1,4 kilo afval per persoon per 
dag, terwijl dit in opkomende landen 0,8 kilo per persoon is en in ontwikke-
lingslanden 0,6 kilo (Chalmin, 2011). 



onderzoek 5 – NederlaNders eN afval10

Figuur 2. Afval per in kg per persoon, per dag (Chalmin, 2011). 

 
In 2010 produceerde de gemiddelde Nederlander ongeveer 1,6 kilo gemeen-
teafval per dag (Eurostat, 2012). In Nederland werd in 2008 in totaal 63 mil-
joen ton afval geproduceerd. Daarmee kan het voetbalstadion de Amsterdam 
Arena dertig keer tot de nok gevuld worden. De bouwsector veroorzaakt het 
meeste afval, ongeveer 25 miljoen ton. Afval van consumenten bedraagt in 
totaal ongeveer 9 miljoen ton. Het Nederlands afval eindigt gelukkig niet 
allemaal op de stortplaats: verreweg het grootste deel (53 miljoen ton) wordt 
op één of andere manier hergebruikt en 8,1 miljoen ton wordt verbrand. 
Ruim 2 miljoen ton wordt gestort of geloosd (Agentschap NL, 2011). 

Figuur 3. Verwerking afval in Nederland (Agentschap NL, 2011).
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GEMEENTEAfvAL

Vergeleken met andere welvarende landen is Nederland een voorloper op het 
terrein van recycling. Uit gegevens van Eurostat (2012) blijkt dat Nederland 
in 2010 61% van het gemeenteafval hergebruikte of composteerde. 
Gemeenteafval betreft het afval van huishoudens, maar ook van kleine  
winkels en publieke instituties. Nederland loopt samen met Oostenrijk 
(70%), België en Duitsland (beiden 62%) voorop als het gaat om de hoeveel-
heid hergebruikt of gecomposteerd gemeenteafval. Sinds maart 2012 speelt 
er in de Nederlandse politiek een discussie over de afschaffing van het 
statiegeld op plastic flessen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de mate waarin 
plastic afval gescheiden en hergebruikt wordt. 

Nederland behoort binnen de EU ook tot de koplopers als het gaat om de 
verbranding van afval; 39% van het gemeenteafval eindigt in verbrandings-
installaties. In vergelijking met de totale hoeveelheid Nederlands afval, wordt 
er relatief veel van het gemeenteafval verbrand. Ook Denemarken (54%), 
Zweden (49%) en Duitsland (38%) verbranden relatief veel gemeenteafval. De 
omgang met afval verschilt sterk binnen de Europese landen. Zo storten nieuwe 
lidstaten als Bulgarije (100%), Roemenië (99%) en Litouwen (94%) nog vrijwel 
al hun afval op vuilnishopen en komt recycling niet of nauwelijks voor. 

Figuur 4. Percentage van gemeenteafval dat hergebruikt of gecomposteerd wordt (Eurostat, 2012).
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(oN)ZICHTBAAR PRoBLEEM

In veel westerse landen is afval geen zichtbaar probleem. Huisvuil wordt 
op vaste momenten opgehaald en afgevoerd. Gemeentereinigingsdiensten 
zorgen ervoor dat de straten schoon blijven en de openbare vuilnisbakken 
geleegd. Wie in Nederland afval op straat gooit, kan een boete van 100, - euro 
krijgen. In ontwikkelingslanden, zeker buiten de steden, werken de struc-
turen voor het ophalen van afval vaak minder goed of zijn helemaal afwezig. 
Bovendien ontbreekt het in veel landen aan goede regelgeving of is er weinig 
zicht op de naleving hiervan. Zo ontstaan er informele vuilnishopen en 
gooien mensen, bij gebrek aan vuilnisophaalplaatsen, het afval gewoon op 
straat of in de natuur. Dit is één van de redenen dat afval in ontwikkelings-
landen vaak veel zichtbaarder is dan in westerse landen. 
Desalniettemin produceren mensen in rijke landen veel meer afval dan men-
sen in ontwikkelingslanden. Afval is daarmee ook een vraagstuk van ongelijk-
heid. Arme mensen worden er meer mee geconfronteerd dan rijke mensen en 
dit geldt ook voor inwoners van de rijke landen. Vuilstortplaatsen bevinden 
zich doorgaans in de armere delen van steden en regio’s (Clapp, 2001). 

AfvAL REIST 

Westerse landen transporteren afval naar ontwikkelingslanden voor recy-
cling. Het gaat hierbij vooral om afgedankte (onderdelen van) elektronische 
apparaten, ook wel e-waste genoemd. Ongeveer 8% van al het gemeenteafval 
is elektronisch afval (Widmer et al., 2005). Het verwerken van e-waste 
is financieel interessant omdat elektrische apparaten vaak waardevolle 
metalen als koper, nikkel, ijzer en zelfs goud bevatten. Het verwerken dient 
echter onder veilige omstandigheden te gebeuren, gezien e-waste giftige 
stoffen kan bevatten. UNEP (het milieuprogramma van de Verenigde Naties) 
en de United Nations University (2009) stellen dat de beschikbare data over 
e-waste gebrekkig is. Officieel gaat het wereldwijd om ongeveer 40 miljard 
kilo per jaar; waarvan tussen de 8,3 en 9,1 miljard kilo uit de Europese lid-
staten afkomstig is. In het licht van de levendige illegale handel in e-waste 
ligt het voor de hand te veronderstellen dat de werkelijke hoeveelheid 
e-waste veel groter is. 
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Gezien de grote vraag naar computers, tv’s en andere elektronische appara-
ten – in 2005 kwamen er in Europa alleen al 48 miljoen laptops op de markt 
en in China zo’n 14 miljoen – zal de hoeveelheid e-waste hoogstwaarschijnlijk 
blijven stijgen. De verwerking van elektronisch afval vindt onder meer plaats 
in Nigeria, Pakistan en Ghana (UNEP & UNU, 2009). Voor China is zowel de 
productie als de verwerking van elektronische apparatuur, zoals computers 
en telefoons, big business. De verwerking van e-waste levert geld op, maar is 
niet zonder risico’s. Juist in ontwikkelingslanden ontbreken vaak de facili-
teiten om e-waste op een verantwoorde manier te verwerken. Greenpeace 
(2009) stelt dat het verwerken van e-waste in ontwikkelingslanden in veel 
gevallen met de hand gebeurt op schroothopen, niet zelden door kinderen. 
De onveilige omstandigheden en het gebrek aan goede opslag van e-waste in 
ontwikkelingslanden vormen zo een gevaar voor het milieu en de gezondheid 
(The Guardian, 2007). 

  

Figuur 5.  
Export van  
e–waste  
naar Azië  
(Schwarzer  
et al., 2005)
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Nederland verwerkt ook afval uit het buitenland. Nederland hergebruikt 
en composteert relatief veel afval en heeft daardoor capaciteit over in de 
afvalverbrandingsinstallaties. Naast het eigen afval verbrandt Nederland ook 
afval uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië (Rijksoverheid, 2011). 
Jaarlijks importeert Nederland ruim een miljard kilo afval uit het buiten-
land. In 2008 werd 93% daarvan nuttig toegepast of hergebruikt (Agentschap 
NL, 2011). Bij het verbranden van afval komt warmte vrij die kan worden 
omgezet in energie. Deze energie wordt onder meer gebruikt om de instal-
laties draaiende te houden en wordt ook geleverd aan het energienet. De 
verbranding van afval uit binnen- én buitenland is daarmee niet alleen een 
manier om met de groeiende berg afval om te gaan, maar levert daarnaast 
geld en energie op. 

Afval reist ook onbedoeld de wereld over. Dat is vooral het geval met afval 
dat in de oceanen en rivieren terecht komt. Jaarlijks wordt er naar schatting 
260 miljard kilo plastic geproduceerd, waarvan 0,2 – 0,3% in zee terecht 
komt (Wabnitz & Nichols, 2010). Slechts een gedeelte van het afval dat in zee 
terecht komt, spoelt – soms jaren later- weer ergens aan. De rest vergaat tot 
microscopisch kleine deeltjes die giftige stoffen opnemen en vervolgens gege-
ten worden door vissen, vogels en zeezoogdieren (UNEP, 2009). In sommige 
gevallen gaan dieren letterlijk dood aan het plastic in de zee, omdat ze door 
het plastic in hun maag geen hongergevoel meer hebben of verstrikt raken in 
grotere stukken afval. Volgens Jan Andries van Franeker, milieubioloog aan 
de Universiteit Wageningen, vormen de gifstoffen in de zogeheten ‘microplas-
tics’ echter een veel groter probleem. Ze stapelen zich op in de voedselketen 
en bedreigen zo ook de gezondheid van de mens (Van Franeker, 2011). 

INTERNATIoNAAL BELEId 

In 1989 ondertekende de internationale gemeenschap de Conventie van 
Bazel, een set afspraken voor een verantwoorde omgang met gevaarlijk 
afval op transnationaal niveau. Zoals figuur 6 laat zien hebben niet alle 
landen de conventie ondertekend en geratificeerd. Zo hebben bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten de conventie wel ondertekend, maartot op heden 
niet bekrachtigd. Eind 2011 werden de afspraken uit de Bazel Conventie 
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herbevestigd in de uitkomsten van de COP 10, een internationale conferentie 
over het milieu. Tijdens de COP 10 zijn ook afspraken gemaakt voor effectie-
vere uitvoering van de afspraken uit de Bazel Conventie. 

Figuur 6. Landen betrokken bij de Conventie van Bazel. 

 

CoNSUMPTIE- of PRodUCTIEPRoBLEEM

Er zijn verschillende visies ten aanzien van de oorzaken van het mondiale 
afvalprobleem en daarmee ook over de aanpak ervan. Het vraagstuk wordt 
vaak gezien als een productieprobleem; goederen worden op een inefficiënte 
manier geproduceerd en zorgen zo voor onnodig veel afval. In dit geval is 
het verbeteren van productieprocessen de oplossing. In dezelfde lijn ligt de 
gedachte dat afval vooral een beheersprobleem is, waarbij de oplossing ligt 
in betere manieren om afval te verwerken. Anderen, zoals Garrett Hardin in 
zijn essay ‘The tragedy of the commons’ (1968), zeggen juist dat het afval-
probleem samenhangt met de hoge bevolkingsgroei. Onderzoeker Jennifer 
Clapp (2001) ziet de oorzaak van het afvalvraagstuk vooral op het vlak van 
(over)consumptie en stelt dat de massale en geglobaliseerde consumptie in 
de wereld zorgt voor een onnavolgbare hoeveelheid afval. 

Landen die de conventie hebben ondertekend, maar niet geratificeerd

Landen die de conventie ondertekend en geratificeerd hebben

Landen die de conventie noch ondertekend noch geratificeerd hebben
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EEN wERELd ZoNdER AfvAL

De oplossing van het mondiale afvalvraagstuk ligt niet binnen één bena-
dering; er is een geïntegreerde aanpak nodig waarbij de productie van 
goederen (levensduur, milieu impact, etc.), de rol van consumenten en de 
verwerking van afval een rol spelen. De groeiende berg afval hangt samen 
met de toenemende consumptie, maar ook met de steeds kortere levensduur 
van producten. Zo hebben computers een levensduur van 2 tot 4 jaar en gaan 
mobiele telefoons in westerse landen gemiddeld maar 2 jaar mee (Schwarzer 
et al., 2005). Naast nationaal beleid en internationale afspraken voor een 
betere omgang met afval, biedt technologische innovatie kansen om het 
afvalvraagstuk bij de wortel aan te pakken. Het is mogelijk om producten te 
maken die volledig herbruikbaar zijn of zelfs bijdragen aan verbetering van 
het milieu. Cleantech is de verzamelnaam voor duurzame technologieën, die 
door energiezuinigheid en het gebruik van hernieuwbare materialen leiden 
tot veel minder afval. De technologieën zijn financieel en kwalitatief com-
petitief of zelfs beter dan reguliere technologieën (Pernick & Wilder, 2007). 
Cradle to Cradle (C2C) is een techniek waarbij alle grondstoffen van produc-
ten herbruikbaar zijn zonder kwaliteitsverlies (Braungart & McDonough, 
2002). Verschillende grote bedrijven, waaronder de Nederlandse tapijtfa-
brikant Desso, werken al vanuit het Cradle to Cradle principe. Op basis van 
dit soort technieken is een wereld zonder afval in principe mogelijk, zonder 
dat daarvoor een rigoureuze vermindering van consumptie noodzakelijk is. 
Grootschalige investeringen in Cleantech, in combinatie met verantwoord 
afvalbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau kunnen ervoor zor-
gen dat het mondiale afvalvraagstuk net zo snel verdwijnt als het ontstaan is. 
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hoofdstuk 2
nedeRLandeRs  
oveR aFvaL

NCDO onderzocht in samenwerking met TNS/NIPO hoe Nederlanders 
aankijken tegen afval. Hoe staan Nederlanders en in het bijzonder 
Nederlandse jongeren ten aanzien van allerlei aspecten van afval? In 
hoeverre scheiden Nederlanders hun afval en waarom doen ze dit eigenlijk? 
Wat is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem aangaande afval 
in hun naaste omgeving en ook in deze wereld? Wat vinden Nederlanders van 
het stoppen met het heffen van statiegeld? Maken ze zich überhaupt zorgen 
over afval? Deze vragen, en meer, worden in dit hoofdstuk beantwoord en 
hierbij vergelijken we jonge Nederlanders (18 t/m 34 jaar) met oudere 
Nederlanders (vanaf 35 jaar). 

SCHEIdEN NEdERLANdERS HUN AfvAL?

In 2011 heeft de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de houding van 
Europeanen ten aanzien van efficiënt gebruik van hulpbronnen. Uit dit onder-
zoek blijkt dat 89% van de Europeanen thuis aan een vorm van afvalscheiding 
doet (Europese Commissie, 2011, p. 9). In Nederland scheiden verreweg de 
meeste Nederlanders thuis op één of andere manier hun afval. Dit geldt zowel 
voor jongere (90%) als voor oudere Nederlanders (94%, zie figuur 7).

Hoewel Nederlanders in grote meerderheid aangeven hun afval te scheiden 
vinden we wel verschillen in het soort afval dat zij scheiden. Papier en karton 
en statiegeldflessen worden het vaakst van het overige afval gescheiden en 
blik en metaal het minst.
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Figuur 7. Afval thuis scheiden (% soms wel, soms niet of (bijna) altijd, n=1014, gewogen resultaten)

 
Ouderen (83%) scheiden vaker dan jongeren (76%) glas van hun overige 
afval. Dit geldt ook voor klein chemisch afval (79% versus 70%), textiel (74% 
versus 66%), (elektrische) apparatuur (71% versus 56%), GFT afval (65% 
versus 56%), papier en karton (89% versus 85%), plastic (58% versus 51%) en 
blik en metaal (18% versus 13%). Ondanks het feit dat bijna alle Nederlanders 
aangeven hun afval te scheiden, blijken meer dan één op de vier jongeren 
(27%) afvalscheiding veel gedoe te vinden en dit geldt ook voor één op de vijf 
ouderen (19%).

wAARoM SCHEIdT MEN AfvAL?

82% van de Nederlanders is ervan overtuigd dat afvalscheiding bijdraagt 
aan een beter milieu. Oudere Nederlanders verschillen hierin niet van jonge 
Nederlanders. Nederlanders noemen ‘milieu sparen’ dan ook als belangrijk-
ste reden om hun afval te scheiden (zie figuur 8). Ouderen (68%) noemen dit 
wel nog vaker dan jongeren (60%). Jongeren (53%) scheiden hun afval  
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eerder uit gewoonte dan ouderen (41%). Geld verdienen met afval wordt 
door jongeren (30%) ook vaker genoemd dan door ouderen (22%). 

Figuur 8. Redenen afval scheiden (% genoemd, n=1014, gewogen resultaten)

Uit figuur 8 blijkt ook dat het scheiden van afval zodat een deel gebruikt kan 
worden als compost voor de tuin voor ouderen (7%) een belangrijkere reden 
is voor het scheiden van hun afval dan voor jongeren (2%). 

HoE BELANGRIJK vINdEN NEdERLANdERS 
HET dAT AfvAL GESCHEIdEN EN 
HERGEBRUIKT woRdT?

Jonge en oudere Nederlanders geven massaal aan hun afval te scheiden. 
Maar hoe belangrijk vinden ze het zelf eigenlijk dat verschillende soorten 
afval hergebruikt worden? Nederlanders vinden afval scheiden en herge-
bruik in het algemeen belangrijk (zie figuur 9). Ouderen vinden het trouwens 
belangrijker dan jonge Nederlanders. 
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Figuur 9. Belangrijk om afval te scheiden en te hergebruiken (% belangrijk en heel belangrijk, n=1014, 
gewogen resultaten)

 
Ouderen (92%) vinden het belangrijker dat afval hergebruikt wordt dan 
jongeren (86%). Hetzelfde geldt voor het scheiden van glas (91% versus 85%), 
papier en karton (92% versus 84%) en plastic afval (84% versus 73%) en het 
hergebruiken van kleding (86% versus 78%) en spullen (92% versus 86%).

MAKEN NEdERLANdERS ZICH oNGERUST 
ovER AfvAL?

In het algemeen kan gesteld worden dat oudere Nederlanders zich meer 
zorgen maken over afval dan jongere Nederlanders (zie figuur 10). 
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Figuur 10. Ongerustheid over zaken aangaande afval (% beetje en zeer ongerust, n=1014, gewogen resultaten)

 
Hoewel 70% van de jongeren en 81% van de ouderen zich zorgen maakt over 
afval dat door ons gedumpt wordt in ontwikkelingslanden, vindt 19% van 
de Nederlanders het prima als ontwikkelingslanden geld kunnen verdienen 
aan het afval dat door het Westen in hun land wordt gedumpt. Jongeren en 
ouderen zijn hierin gelijk. 

wAT vINdEN NEdERLANdERS vAN 
BIoLoGISCH AfBREEKBARE vERPAKKINGEN? 

De meerderheid van de Nederlanders ziet het belang in het verpakken van 
producten in biologisch afbreekbare verpakkingen. Oudere Nederlanders 
(79%) vinden een biologisch afbreekbare verpakking nog belangrijker dan 
jonge Nederlanders (66%).
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Aan Nederlanders werd ook gevraagd hoeveel ze bereid zijn meer te beta-
len voor producten die verpakt zijn in een verpakking van materiaal dat 
biologisch afbreekbaar is. Ongeveer 33% van de jonge Nederlanders geeft 
aan bereid te zijn meer te betalen. Onder de oudere Nederlanders is de 
bereidheid groter: de helft van hen is bereid meer te betalen voor producten 
in zo’n verpakking. Echter, als de respondenten gevraagd wordt hoeveel ze 
bereid zijn meer te betalen, geven jongeren aan ongeveer 14% meer te willen 
betalen voor een product waarvan ze weten dat het verpakkingsmateriaal 
biologisch afbreekbaar is. Voor ouderen ligt dit percentage op 8%. 

Daarnaast ziet de meerderheid van de Nederlanders een rol voor de overheid 
door het wettelijk verplichten van biologisch afbreekbare verpakkingen. 
Oudere Nederlanders zijn meer overtuigd van de noodzaak van zo’n wette-
lijke verplichting dan jongere Nederlanders (68% versus 53%).

wAAR LIGT dE vERANTwooRdELIJKHEId 
vooR dE HoEvEELHEId AfvAL?

Producenten en consumenten worden als het meest verantwoordelijk gezien 
voor de hoeveelheid afval. Jonge Nederlanders verschillen hierin niet van 
oudere Nederlanders (figuur 11).

Figuur 11. Verantwoordelijkheid hoeveelheid afval (% genoemd, n=1014, gewogen resultaten)
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Opvallend is dat jongeren meer verantwoording voor de hoeveelheid afval 
leggen bij het Europees parlement (21% versus 14%) en de Nederlandse over-
heid (38% versus 32%) dan ouderen.

MoET HET NIET SCHEIdEN vAN AfvAL 
STRAfBAAR woRdEN GESTELd?

Nederlanders vinden in grote meerderheid dat het niet scheiden van afval 
strafbaar zou moeten zijn Dit geldt dan vooral voor het niet scheiden van 
afval door bedrijven. Een veel kleiner deel van de Nederlanders vindt dat 
huishoudens strafbaar dienen te zijn die nalaten afval te scheiden (zie figuur 
12). Jonge Nederlanders (23%) zijn het hier nog minder vaak mee eens dan 
oudere Nederlanders (34%).

Figuur 12. Niet scheiden afval en straffen (% mee eens of helemaal mee eens, n=1014, gewogen resultaten) 

HoE GAAN NEdERLANdERS oM MET 
KLEdING dIE ZIJ NIET MEER dRAGEN? 

De kleding die niet meer gedragen wordt verdwijnt veelal in de kledingcon-
tainer en de welbekende zak van Max (figuur 13). Jongere Nederlanders 
lijken wel wat nonchalanter om te gaan met kleding die zij niet meer dragen 
dan oudere Nederlanders. Zij gooien deze kleding vaker weg (15% versus 
10%) en ook laten zij deze kleding vaker gewoon maar in hun kledingkast 
liggen (10% versus 5%) dan oudere Nederlanders.
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Figuur 13. Kleding na gebruik (% genoemd, n=1014, gewogen resultaten)

 

Iets meer dan een kwart van de Nederlanders (27%) koopt op zijn minst af 
en toe tweedehands kleding. Jonge Nederlanders verschillen hierin niet van 
oudere Nederlanders. 

wAT ZIJN voLGENS NEdERLANdERS dE 
GRooTSTE PRoBLEMEN AANGAANdE 
AfvAL?

Nederlanders werd gevraagd wat volgens hen het grootste probleem was 
aangaande afval, zowel in hun naaste omgeving als mondiaal. In figuur 14 
treft u de woorden aan die respondenten noemden over afval in de naaste 
omgeving. De grootte van het woord is evenredig aan het aantal keren dat dit 
woord door de respondenten werd genoemd. 
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Figuur 14. Woordenwolk ‘Afvalproblemen naaste omgeving’

 
De woordenwolk laat zien dat ‘straat’, ‘zwerfafval’ en ‘mensen’ veel door 
respondenten genoemd werden. Welke problemen werden het meest door de 
respondenten genoemd aangaande afval in hun naaste omgeving? Op basis 
van de antwoorden van de respondenten werden de volgende categorieën 
onderscheiden: zwerfvuil, geen probleem, afvalverwerking (waaronder ook 
recycling, afvalopslag, hergebruik en afvalscheiding vallen), afvalcontainers 
(waaronder ook de beschikbaarheid van containers en de frequentie van 
ophalen vallen), te veel afval, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en 
hondenpoep (figuur 15). 

Figuur 15. Problemen aangaande afval in de naaste omgeving (% genoemd, n=1014, gewogen resultaten)
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Zoals de woordenwolk ook al leek aan te geven vinden jonge (41%) en oudere 
(40%) Nederlanders zwerfvuil het grootste probleem betreffende afval in 
de naaste omgeving (figuur 15). Ouderen (17%) zijn vaker van mening dat er 
geen belangrijke problemen zijn aangaande afval in hun naaste omgeving 
dan jongeren (12%). Afvalverwerking, containers, de hoeveelheid afval en de 
hoeveelheid verpakkingsmateriaal zien Nederlanders in mindere mate als 
afvalprobleem. Een klein percentage Nederlanders ziet hondenpoep als het 
belangrijkste afvalprobleem in hun omgeving. 

Figuur 16. Woordenwolk ‘Afvalproblemen mondiaal’

 
Figuur 16 laat zien dat woorden als ‘te veel’, ‘plastic’ en ‘mensen’ door veel 
respondenten genoemd werden als het gaat om mondiale afvalproblemen. 
Welke problemen werden het meest door de respondenten genoemd 
aangaande afval in deze wereld? Op basis van de antwoorden van de res-
pondenten werden de volgende categorieën onderscheiden: te veel afval, 
afvalverwerking (waaronder ook recycling, afvalopslag, hergebruik en 
afvalscheiding), milieuvervuiling (waaronder ook plastic en onverteerbaar 
materiaal in het milieu), zwerfvuil, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, 
chemisch afval (waaronder ook nucleair- en kernafval) en geen probleem 
(figuur 17). 
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Figuur 17. Problemen aangaande afval in deze wereld (% genoemd, n=1014, gewogen resultaten)

 
Opvallend is dat Nederlanders op mondiaal niveau andere afvalproblemen 
zien dan in hun naaste omgeving. Zo ziet één op de vijf Nederlanders 
milieuvervuiling als het belangrijkste afvalprobleem in de wereld. Jongeren 
en ouderen zijn hierin gelijk. Ook valt op dat slechts een klein percentage 
Nederlanders geen afvalprobleem in deze wereld ziet, terwijl 15% van de 
Nederlanders vindt dat er geen belangrijke afvalproblemen zijn in hun 
naaste omgeving (zie figuur 15). Ook zien ouderen (6%) vaker dan jongeren 
(2%) chemisch afval als het belangrijkste afvalprobleem in de wereld. 
Zwerfvuil dat in de naaste omgeving gezien wordt als belangrijkste probleem, 
speelt op mondiaal niveau een veel kleinere rol (zie figuur 17). 

wAT vINdEN NEdERLANdER vAN HET 
oPHEffEN vAN STATIEGELd?

De verpakkingsindustrie wil dat het verplichte statiegeld op grote, plastic 
flessen (petflessen) afgeschaft wordt, omdat de relatief kleine stroom petfles-
sen nu los van het overige kunststof verpakkingsmateriaal wordt ingezameld. 
Volgens de verpakkingsindustrie is deze manier van inzameling duur en 
inefficiënt. De Tweede Kamer heeft in april 2012 besloten het statiegeld op 
petflessen niet zomaar af te schaffen. Eerst moet zeker zijn dat het de verpak-
kingsindustrie lukt om voldoende kunststof in te zamelen en te recyclen 
(“Kamer stelt afschaffing statiegeld uit”, 2012).
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Wat vinden Nederlanders van dit idee? Slechts een klein gedeelte van de 
Nederlanders (15%) vindt het opheffen van statiegeld een goede zaak. 
Jongere en oudere Nederlanders verschillen hierin niet van elkaar. 
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veRantWooRdIng 

oPINIEPEILING APRIL 2012

In april 2012 onderzocht NCDO, in samenwerking met TNS/NIPO, de 
publieke opinie over afval onder Nederlanders. TNS/NIPO benaderde 1480 
Nederlanders in hun panel (TNS NIPObase) en 1014 van hen namen deel 
aan deze opiniepeiling (respons 69%). Het onderzoek werd uitgevoerd via 
computer geassisteerde webinterviews (CAWI). Het veldwerk vond plaats 
van 20 t/m 24 april 2012. In de steekproef zijn 445 respondenten jonger dan 
35 jaar en 569 respondenten 35 jaar en ouder. Om tot een representatieve 
steekproef van Nederlanders jonger dan 35 jaar en Nederlanders van 35 jaar 
en ouder te komen zijn er quota gesteld op geslacht, leeftijd, hoogst gevolgde 
opleiding, regio (nielsen-indeling CBS), en gezinsgrootte. Om de vergelijking 
te kunnen maken tussen Nederlanders jonger dan 35 en Nederlanders ouder 
dan 35 jaar zijn er drie weegfactoren gemaakt: 1) een weegfactor die data 
representatief maakt voor Nederlanders jonger dan 35 jaar; 2) een weegfac-
tor die data representatief maakt voor Nederlanders van 35 jaar en ouder; en 
3) een weegfactor die de data representatief maakt voor alle Nederlanders.



NCdO
postbus 94020
1090 ga amsterdam
tel +31 (0)20 568 87 55
onderzoek@ncdo.nl 
www.ncdo.nl

De omgang met afval is één van de grootste mondiale vraagstukken van deze tijd. 
Door de stijgende welvaart en de groeiende consumptie wordt de hoeveelheid afval 
die we gezamenlijk produceren in de wereld almaar groter. NCDO onderzocht in 
samenwerking met TNS/NIPO hoe Nederlanders aankijken tegen afval.

In hoeverre scheiden Nederlanders hun afval en waarom doen ze dit eigenlijk? 
Wat is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem aangaande afval in 
hun naaste omgeving en ook in deze wereld? Wat vinden Nederlanders van het 
afschaffen van statiegeld? Maken ze zich überhaupt zorgen over afval? Deze 
vragen, en meer, worden in dit rapport beantwoord en hierbij vergelijken we jonge 
Nederlanders (18 t/m 34 jaar) met oudere Nederlanders (vanaf 35 jaar). 

Deze publicatie is onderdeel van een reeks onderzoekspublicaties van NCDO, 
dat met onderzoek, trainingen en andere activiteiten het publiek bewustzijn over 
internationale samenwerking en het belang van Nederland om op dit terrein actief 
te zijn bevordert.


