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DOOR DE BRIL VAN FRANCES
De zomer is begonnen. De natuur groeit en bloeit. De Nederlandse tuinen staan er 
weer op hun mooist bij. De economie fl oreert beter dan verwacht. Deze keer plaatst 
frances een paar ‘groene’ kanttekeningen. Want ‘groen’ wordt te pas en te onpas 
gebruikt. Want de kartonberg groeit en groeit. Want de materiaalstromen moeten 
transparanter worden. Het productpaspoort biedt uitkomst.

DeBril
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Een van de positieve effecten van de corona-pandemie? We worden ons 
bewuster dat het anders moet én kan. Er moet paal en perk gesteld 
worden aan de wildgroei van ‘lekker goedkoop’, de kartonberg, 
de globalisering, greenwashing,… Soms geeft de wet ons een duwtje 
in de rug. 

Paaltjes en 

OEDKOOP? DUURKOOP!
Lekker goedkoop spullen 
kopen bij AliExpress en 
aanverwante e-commerce 

bedrijven buiten de EU? Uit China, of de UK? 
Per 1 juli is dat anders: dan vervalt o.a. de 
BTW-vrijstelling over aankopen onder de 22 
euro. Dat wordt wel BTW betalen. Nu kun je 
denken: wat maakt dat uit? Welke druppel 
wordt het? Voor de fanatieke koopjesjagers 
de druppel die de emmer doet overlopen? 
Voor Moedertje Aarde een druppel op een 
gloeiende plaat?
 
KARTONBERG? BAAS!
Een ding is zeker: het online shoppen 
leidt naar een gigantische berg 
verpakkingsmateriaal. In het gunstigste 
geval ‘alleen maar’ karton. Maar vaker 
een kartonnen doos in een grotere 
kartonnen transportdoos – plus het nodige 
opvulmateriaal zoals verpakkingsschuim en 
luchtkussens! Dat is eigenlijk schrikbarend. 
Ik heb ooit rugetiketten voor ordners 
besteld: formaat 5 x 18 cm. Ze werden 
geleverd in een doos waar wel twee paar 
schoendozen in passen! Ik kon wel door de 
grond zakken van bezorgschaamte. Wat dat 

G betreft, is de opening van de winkels een 
verademing! Natuurlijk is webwinkelen niet 
meer weg te denken, maar er moet paal 
en perk gesteld worden aan de oversized 
dozen, het vervoer van lucht! Zoveel 
artikelen, zoveel afmetingen, dus zoveel 
verschillende formaten dozen op voorraad? 
Dat is niet realistisch. Wat dan wel? De 
Slimbox: hiermee maak je een aparte doos 
op maat van dat ene product! Hij doet aan 
een printer of kopieerapparaat denken. Je 
kiest het soort doos, vult de gewenste maat 
in en voert het karton in. (Dat is eindeloos 
lang, zigzag gevouwen op een pallet.) Even 
later komt je custom-made doos eruit. Het 
apparaat tackelt zelfs inlays, dus maakt 
vulmateriaal overbodig. De Slimbox wordt 
binnenkort als PaaS-concept (Product as a 
Service) aangeboden: een Box as a Service, 
BaaS. Dit is toch een geniale economische én 
ecologische oplossing!    

GREENWASHING? 900.000 EURO!
Waar absoluut paal en perk aan gesteld 
moet worden? Greenwashing! Het wemelt 
van claims als eco, groen, duurzaam, bio, 
gerecycled, recyclebaar ─ niet te verwarren 
met circulair en biologisch-afbreekbaar! Zou 

VUISTREGELS VOOR DUURZAAMHEIDSCLAIMS
➜  Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft.
➜  Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel.
➜  Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn.
➜  Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf.
➜  Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en  

niet verwarrend.
Bron: Autoriteit Consument & Markt, Leidraad Duurzaamheidsclaims

perkjes
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de consument de verschillen weten? De markt 
is vergeven van fake claims en suggestieve 

labels. Groen dus doen? Nou, dan kun 
je nogal eens bedrogen uitkomen! 
Dat is nog wat anders dan fake 
nieuws! Dit is puur misleidende 
reclame. Dit is het werkterrein 
van Autoriteit Consument & 
Markt. Sinds dit jaar pakt de ACM 
‘greenwashing’ serieus aan, om te 

beginnen in de sectoren energie, 
zuivel en kleding. Als bedrijven consumenten 
misleiden over de duurzaamheid van hun 
producten kan de ACM boetes opleggen. 
‘Die kunnen oplopen tot 900.000 euro per 
overtreding of een percentage van de omzet.” 
Dat is niet mis! Voor zowel consumenten 
als bedrijven (zie kader p.29) heeft de ACM 
vuistregels opgesteld. 

PASPOORTEN
De hamvraag is: hoe maak je je claims waar 
en hard? Door onafhankelijke, erkende 
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Fit Things: Slimbox, maakt een doos op maat van dat ene product. 
Kies de soort doos, vul de gewenste afmetingen in, druk op de startknop 
en voer het golfkarton in het apparaat in. Binnen no time is je doos klaar. 
De oplossing voor MKB-bedrijven die 50 à 500 pakjes per dag versturen. 
https://www.slimbox.eu/  

Het FSC-label is 
opgenomen in de 
Keurmerkenwijzer 
van Milieucentraal 
en al goed 
ingeburgerd.
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certifi caten, zoals FSC. Door transparantie! 
Het schoolvoorbeeld: de Evolve van Auping 
en de Circular van Revor Bedding. Deze 
matrassen zijn 100% circulair: d.w.z. de 
twee materialen (polyester en metaal) 
kunnen weer 100% als grondstoffen in 
het productieproces gebruikt worden, 
zonder waardeverlies, zonder toevoeging 
van nieuwe materialen, etc. De Niaga® 
adhesive opwarmen en de materialen 
zijn gescheiden. Via de QR-code kun je 
o.a. het productpaspoort raadplegen: hoe 
wordt de matras gemaakt, waar komen 
de gebruikte grondstoffen vandaan. 
Product- of materiaalpaspoorten maken 
productieprocessen en materiaalstromen 
transparant. Dit wordt de toekomst!

Over paspoorten gesproken, ik wens 
iedereen een fi jne vakantie.

frances | franpress  
Reageren op deze 
column kan via 
frances@franpress.nl

Revor Bedding: de Circular matras, de 100% circulaire 
matras met het Niaga® label (zoals bij Auping). Via de 

QR-code kun je o.a. het productpaspoort raadplegen.

Planq Textile: fi neer gemaakt van jeans-afval en een bio-afbreekbaar bindmiddel. Afmetingen: 1000x3000 mm. 
Het materiaalpaspoort ‘Circular IQ’ geeft informatie over de ecologische footprint, de impact en besparingen.
https://www.planqproducts.com/ 




