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VVD 

• Meer experimenteerruimte in  

wet- en regelgeving

• Vereenvoudigen van begrippen en 

regels omtrent afval

• Samenwerking met het  

bedrijfsleven om  

materiaalketens te sluiten

• Afvalstort en -verbranding waar 

mogelijk uitfaseren

• Verdere eisen aan verpakkingen, 

materialen en producten

CDA 

• Hoogwaardige verwerking van  

huishoudelijk en bedrijfsafval

• Stoppen met het exporteren van afval

• Circulaire bedrijvigheid in eigen 

regio’s stimuleren

• Afvalverbranding terugdringen

• Regulering en financiële prikkels voor 

hernieuwde inzet van grondstoffen

CDA 

• Verbieden wegwerpplastics

• Invoeren verpakkingsbelasting

• Duurzame verdienmodellen voor  

afvalbranche

• Voorbeeldrol overheid

• Rijksbreed programma  

circulaire economie

ChristenUnie 

• • Uitfasering van wegwerpplastics per 

2025

• • Verbod op niet of slecht recyclebare 

goederen

• • Scherpe, concrete doelstellingen voor  

verschillende sectoren en  

materiaalsoorten

• • Materialenpaspoort voor de bouw en 

infrasector om hergebruik van  

materiaal te stimuleren

D66 

• • Aandacht voor herbruikbaarheid bij  

productontwerp (slim ontwerpen)

• • Aparte doelen voor sectoren die veel 

materialen gebruiken

• • Afvalheffing omhoog voor  

bedrijven die veel afval produceren

• • Europees vast te stellen vast  

aandeel van gerecycled materiaal

• • Materialenpaspoort voor elk  

gebouw in Nederland t.b.v hergebruik 

materialen

• • Verplichte vermelding van  

afvalbestemming op producten

• • Digitaal productpaspoort waarin  

materialen, herkomst en  

mogelijkheden tot recycling staan 

vermeld

D66 

• • Regels en heffingen om levensduur 

producten te verlengen en de  

wegwerpeconomie te bestrijden

GroenLinks 

• • Verhogen van de  

afvalstoffenbelasting

• • Fabrikanten gaan een  

grondstoffenbelasting betalen

• • Een verplicht en oplopend  

percentage gerecyclede materialen in 

producten

• • Gescheiden inzamelen van afval wordt 

de standaard

• • Normen voor het gebruik van  

circulaire bouwmaterialen

SlimIsoleren.nl heeft op een rij gezet hoe verschillende politieke partijen 
recycling willen stimuleren na de Tweede Kamerverkiezingen 

PvdD 

• Een grondstoffenwet met bindende 

verplichtingen

• Prijsdifferentiatie bij grondstoffen: 

gerecycled wordt goedkoper dan 

nieuw gewonnen

• Strengere eisen voor hergebruik bij 

productontwerp

• Materialenpaspoort voor  

nieuwbouw en bij verbouwing en 

isolatie van bestaande gebouwen

SlimIsoleren.nl is een initiatief van


