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Recycle guides – ontwerprichtlijnen voor PP verpakkingen 
 

Deze richtlijnen zijn voortgekomen uit het pilot project van Plastic Pact NL  
(www.meermetminderplastic.nl) voor het kunnen recyclen van PP food verpakkingen terug 
naar PP food verpakkingen.  
De recycle guidelines van Recyclass zijn gebruikt als basis. Deze zijn erg compleet, worden 
regelmatig herzien op basis van nieuwe inzichten, en dekken de praktijk als grootst gemene 
deler. Ze zijn echter opgezet vanuit de huidige recycletechnologie met stappen: sorteren, 
wassen en granuleren. Sorteren van verpakkingen gebeurt nu op basis van materiaalsoort 
met NIR. Het materiaal van de verpakking moet daarvoor zichtbaar zijn als de label die een 
verpakking afdekt van een ander type materiaal is en een label mag de verpakking niet in te 
grote mate afdekken. De sorteertesten in de pilot die zijn uitgevoerd met Filigrade en bij het 
NTCP hebben laten zien dat grafische kenmerken kunnen helpen bij het herkennen van een 
verpakking zoals bij de RGB camera met beeldherkenning en dit geldt ook voor verpakkingen 
die gebruik maken van de 2D CurvCode.  
 
De recycle guidelines van Recyclass voor PP Natural Containers and Tubes en voor PP 
Coloured Containers and Tubes (versies: Last update - February 2021) vermelden bij labels 
en bij sleeves (let op, voor zowel labels als sleeves zijn verschillende richtlijnen) het volgende 
in de groene kolom (Full compatibility) (zie https://recyclass.eu/recyclass/design-for-recycling-
guidelines/):  
 

Labels in PP (all with density < 1 g/cm³); with a print and/or barrier that does not hinder 
the recognition of the underlaying PP-polymer.  

 
De dichtheid is van belang voor drijf-zink scheiding; PP drijft, PET zinkt in water.  
 
In de oranje kolom (limited compatibility) wordt vermeld:  
 

With a size, a print and/or barrier that does not hinder the recognition of the 
underlaying PP-polymer: 

o Indication label size on containers > 500 ml: < 70% coverage 
o Indication label size on containers ≤ 500 ml: < 50% coverage  

 
In de rode kolom (no-low compatibility) wordt (o.a.) vermeld: 
 

Labels that hinder the recognition of the PP  
 
Indien recyclers gebruik gaan maken van sorteertechnieken op basis van RGB camera’s met 
beeldherkenning en/of van CurvCode dan zal goed gekeken moeten worden naar de 
mogelijkheden en consequenties voor de uitvoering van labels en sleeves. Bij RGB kan 
bedrukking versterkend werken voor herkenning. In dat geval is het beter dat een label of 
sleeve een stap later in het proces verwijderd wordt. Bij CurvCode kan de code ook in het 
label opgenomen worden, dan geldt hetzelfde. De moeilijkheid voor een bedrijf die de keuze 
maakt voor de uitvoering van de verpakking is dat het einde van de keten, de sorteerder op 
basis van de technieken die gebruikt worden, de wens heeft voor een bepaalde uitvoering. 

http://www.meermetminderplastic.nl/
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Ketenregie is dus noodzakelijk om te komen tot optimale resultaten. Het NTCP zou dit kunnen 
opnemen of meenemen in onderzoek.  
Andere wijzen van sorteren zullen uiteraard alleen in praktijk worden genomen als hier milieu- 
en kostenvoordelen aan zitten. Een sorteerder zal een afweging maken tussen te maken 
kosten en opbrengsten, hetzelfde geldt voor degene die verantwoordelijk is voor de 
verpakking. Gezien de mogelijkheden die gaan komen valt te verwachten dat een sorteerder 
van verpakkingen in de afvalfase in de toekomst een combinatie van technieken zal inzetten. 
Afhankelijk van de volgorde van sorteren kan dit invloed hebben op de ontwerprichtlijnen.  
Ook differentiatie in afdracht voor het Afvalfonds Verpakkingen op basis van gemaakte keuze 
kan hierin een rol spelen.  
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