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Thema     Biobased economy 

Green Deal    afgerond maart 2018 

Ondertekenaars  Federatie NRK 

Doel  De ontwikkeling en invoering van Groencertificaten voor (polymeer) 

chemische producten die bestaan uit hernieuwbare grondstoffen. 

Resultaat  Er is een methode ontwikkeld waarmee bedrijven in de 

productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze 

duurzame biomassa verwerken. 

 

 

De Green Deal Groencertificaten werd geïnitieerd door de Nederlandse Rubber en 

Kunststoffenindustrie (NRK) en SABIC. Zij constateerden dat er een toenemende behoefte is aan 

ecologisch en sociaal verantwoord geproduceerde producten. Biogebaseerde rubber, kunststoffen en 

chemische producten kunnen in die behoefte voorzien. Voorwaarde is wel dat de biomassa op 

duurzame wijze geproduceerd en verwerkt wordt én dat er sprake is van verifieerbare claims. Bij NRK 

en SABIC was daarom behoefte aan een certificering die de duurzaamheid van de biomassa borgt én 

op transparante wijze aantoont welk deel van een product uit biogebaseerde grondstoffen is 

geproduceerd. Daarnaast wilden zij aantonen hoe dit aandeel wordt vastgesteld.  

Internationaal 

Door inzet van alle partijen is er meer bereikt dan zij bij de start verwachtten. Er is een methode 

ontwikkeld waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze 

duurzame biomassa verwerken. Ook heeft er internationale afstemming plaatsgevonden met 

Duitsland (INRO), de EU, afstemming met Europese branches, de commissie Corbey en NEN/CEN. 

Daarnaast is de scope verbreed van kunststoffen naar chemie, zijn er pilots uitgevoerd om de 

methodiek te ontwikkelen en bij te stellen én is er een richtlijn voor het hanteren van claims 

opgesteld. 

Voortgang 

De afronding van de Green Deal is geenszins een einde van dit initiatief. Om iedereen te informeren 

is de website www.greendeal-groencertificaten.nl in het leven geroepen. Er is een productcategorie 

voor gecertificeerde plastics (bedrijfsmiddelen) opgenomen in de MIA/Vamil lijst 2017. Op Europees 

niveau wordt in PlasticsEurope verband gewerkt aan chain of custody afspraken, voortbouwend op 

de resultaten van deze green deal. En in de transitie-agenda CE Kunststoffen wordt expliciet 

verwezen naar deze Green Deal. Bovendien willen partijen de methodiek (in een Green Deal) 

voortzetten voor de toepassing van recyclaat. 


