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Nothing in this world is so powerful as an idea whose time has come. 
(Victor Hugo) 



Abstract 

This report contains the results of a research project, executed for Wavin Trepak in Hardenberg. 
The aim of this project was to analyse and evaluate the economic aspects of a reusable 
packaging for food trading-companies. This packaging will be used to distribute groceries, 
packed in consumerpackagings, from the producer of the groceries to the supermarket. The 
costs which were taken into account in this project, are the costs for collecting and working up 
the packaging or the material of the packaging to make it suitable for reuse as a 'product' or as 
material to produce new packagings. 

Hardenberg, Juni 1997 

Studenten : C. Koper en G.P.H.M. Rietra 

Universiteit 
Faculteit 
Studierichting 

: Technische Universiteit Eindhoven (TUE) 
: Technologie Management 
: Technische Bedrijfskunde 

Bedrijf : Wavin Trepak, te Hardenberg 

Begeleider (bedrijf) : H.J. Regeling 

Begeleiders TUE: 
Ir. dr. S.D.P. Flapper 
Ir. M.A.M. Splinter 
Ors. G.L.H. van Herel 
Dr. ir. H.H. van Mal 

( vakgroep Logistieke Besturingssystemen) 
(vakgroep Fabricage Technologie) 
(vakgroep Bedrijfseconomie en Marketing) 
(vakgroep Operationele Research en Statistiek) 



Voorwoord 

Dit rapport is het eindrapport van het afstudeeronderzoek dat plaats vond ter afronding van de 
studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek 
vond plaats bij het bedrijf Wavin Trepak. Tevens vond het afstudeeronderzoek plaats binnen het 
Strategisch Programma HEROS. HEROS staat voor Hergebruik: Onderzoeksamenwerking. Het 
doe! van een Strategisch Programma is om faculteitsbreed een onderwerp, dat wetenschappelijk 
en maatschappelijk als belangrijk wordt beschouwd, met een groep medewerkers en studenten 
van de Technische Universiteit Eindhoven verder uit te diepen. 
Het doe! van het onderzoek HEROS is inzicht te krijgen in de maatschappelijke en technisch
bedrijfskundige aspecten van het hergebruik van goederen, onderdelen en materialen van 
goederen, de relaties tussen deze aspecten aan te geven, evenals de mogelijkheden voor omgaan 
met deze aspecten . De centrale onderzoeksvraag is hoe de bedrijfsvoering, inclusief de externe 
en interne logistiek, ten aanzien van hergebruik van producten die aan het einde van hun 
levenscyclus dient te zijn opdat aan economische alsmede milieu-eisen wordt voldaan en hoe 
hiermee in het (her)ontwerp van het product en productiesysteem rekening kan worden 
gehouden. Bij Wavin Trepak is deze onderzoeksvraag door ons onderzocht binnen het project 
"Origami". We hopen middels dit onderzoek een waardevolle bijdrage te leveren aan het 
Strategisch Onderzoek. 

Zonder de medewerking van een aantal personen was dit resultaat nooit bereikt. Daarom willen 
we ten eerste dhr. Regeling, begeleider van het onderzoek bij Wavin Trepak bedanken voor alle 
hulp en informatie die hij ons gegeven heeft gedurende het onderzoek. Tevens willen we dhr. 
Thans, dlu. de Bokx en dhr. Dekkers, de !eden van projectteam "Origami" en dhr. Vermeer 
bedanken voor hun informatie en sturing in het onderzoek. 

Van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken we dlu. Flapper en dhr. Splinter voor hun 
kritische vragen, opmerkingen en begeleiding. Tevens willen we dhr. van Here) bedanken voor 
zijn bedrijfseconomische kijk op dit afstudeeronderzoek en dhr. Lambert voor zijn hulp bij het 
ontwikkelen van het computermodel. 

Verder willen we de mensen met wie interviews plaats hebben gevonden bedanken voor de tijd 
en moeite die zij in dit onderzoek hebben ge·investeerd. 

Juni, 1997 

C. Koper 
G.P.H.M . Rietra 



Summary 

Introduction 
This report contains the results of a research project, executed for Wavin Trepak in Hardenberg. 
The project was done as the final thesis for graduation at the faculty of Technology 
Management at the Eindhoven University of Technology. 

Problem 
In September 1996, Wavin Trepak started a feasability study for a reusable plastic packaging for 
food trading-companies, under the name "Origami". From experience with reusable packagings 
(crates) for fresh consumer goods of food trading-companies, Wavin Trepak knew that, by using 
these reusable packagings, reduction of costs for these companies could be achieved. Based on 
this experience, Wavin Trepak wondered if also cost reductions would take place if reuseable 
packagings were further introduced for other consumer goods of the food trading-companies. 
They started a feasibility study for a reusable plastic packaging for tenable groceries. 

The packaging considered was aimed to be used to distribute groceries, packed in consumer 
packagings, from the producer of the groceries to the supermarket. To reuse the packaging, it 
has to be recollected and sorted and eventually worked up so it can be reused as a 'packaging' 
or as a recycle material for production of new packagings. 

The final thesis formed part of the above mentioned feasability study. 
The subject of the thesis was: 

Analyse the possible ways to recollect and work up the packagings for reuse 
(return scenario's) and evaluate these scenario's on their costs. 

The project was split in two parts: 

Part 1 
The first part of the study consisted of analysing the possible ways of reusing the packaging as 
well as analysing the required activities for making the packaging suitable for reuse. 

Two ways of reusing a packaging were distinguished: 
I. Reusing the material of the packaging; 
2. Reusing the packaging as a 'product'. 

The required activities of these return scenario's consist of transport, sorting, cleaning, 
recycling, production and storing the packagings to make them suitable for reuse. 

l Reusing the materials of the packaging (return scenario I) 
The packaging will be collected at a distribution centre and transported to a recycle centre. At 
the recycle centre the packaging will be ground and regranulated. After regranulation, the 
quality of the material will be checked. If the quality of the material meets the requirements, 
then it will be used to produce 'new' packagings. The material will be transported to the 
production centre, where 'new' packagings are produced. The 'new' packagings will be 
transported to a storage centre. If the quality of the material is not good enough, it will be sold 
on the market for recycle material. 



2. Reusing the packaging as a 'product' (return scenario 2) 
The packaging will be collected at a distribution centre en transported to a sorting centre. At a 
sorting centre, packagings will be sorted on size, colour and reuseability. After sorting, the 
packaging can be 
• reused 'directly', and sent to a storage centre; 
• reused 'indirectly', if the packaging is not directly reuseable, it will be transported to a 

cleaning centre. After cleaning the packaging, it will be transported to a storage centre. 
• reused as material, and sent to a recycle centre (see option I). 

From the storage centre, the packagings will be delivered to the customers. 

Part 2 
In the second part of the project, the costs of the return scenario's are considered. To calculate 
the costs of the return scenario's, the amount and the locations of centres for sorting, cleaning, 
recycling and storing the packagings, need to be determined . Therefore a location-allocation 
model was developed. The outcome of this models shows the amount and the locations of 
activity centres with minimum return scenario costs. The model selects these locations based on 
following criteria: 
- costs of centres, 
- costs of activities at the centres, 
- transportation costs between activity centres. 

To determine the amount of packagings to worke up at an activity centre and the costs of 
transport between two centres, a computer model has been developed. A sensitivity analysis has 
been done with respect to the parameters of the location-allocation model. 

Conclusion 
The cost price of a reuseable plastic packaging for each return scenario is shown in 
table 1. The cost price of a reuseable packaging contains the costs of using a reusable packaging 
and the costs of making this used packaging suitable for reuse. This cost price does not include 
the costs of administration and organisation of the returnscenario because these costs depend on 
the organisation of the return scenario, a subject which has not been considered in this project. 
In comparison, table I also shows the cost price of the presently used cardboard packaging for 
groceries. 

Table I Cost price per return scenario 

cardboard packaging retumscenario I returnsccnario 2 

I cost price fl . 0,80 fl . 2,90• fl. 1,os• 
• = exclusive adm1mstrat1on costs and profit margm. 

From this table the conclusion can be drawn that, within the assumptions made, the plastic 
reusable packaging is more expensive to use than the cardboard packaging. 

A sensitivity analysis shows that the cost price is most sensitive for: 
• the amount of times a packaging can be directly or indirectly reused, 
• the costs of producing new packagings, 
• the amount of packagings that get lost at the supermarket, distribution centre and producer of 

groceries. 
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1 Achtergrond 

1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt Wavin Trepak, het bedrijf waar de afstudeeropdracht is uitgevoerd, 
beschreven. De afstudeeropdracht maakte onderdeel uit van een project, genaamd "Origami". 
Dit project wordt in paragraaf 1.3 toegelicht. 

1.2 Het bedrijf 

Wavin 
Tot voor kort was Wavin Trepak B.V. een Business Unit van de Wavin Groep. De Wavin Groep 
is in 1955 in Hardenberg begonnen met de productie van kunststofleidingsystemen. In de loop 
der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een multinationale onderneming met 5740 werknemers en 
vestigingen in achttien landen. Het hoofdkantoor is gevestigd te Zwolle. In de loop der jaren is 
Wavin zich verder gaan orienteren op toepassingen van kunststof producten. Naast productie 
van leidingsystemen is men tevens overgegaan op de ontwikkeling en productie van onder 
andere profielen voor industriele en bouwkundige toepassingen, verpakkingen en folien. Op de 
producten die Wavin produceert levert zij een terug name garantie. De teruggenomen producten 
worden door de drie recycling installaties van Wavin gerecycled. Het granulaat wordt weer 
gebruikt voor productie van nieuwe producten met dezelfde kwaliteitsgaranties. 

Medio 1995 heeft de Wavin Groep te kennen gegeven dat ze zich voornamelijk wil gaan richten 
op haar oorspronkelijke hoofdactiviteit, productie van kunststofleidingsystemen . Dit heeft 
geleid tot de verzelfstandiging van B.V. Wavin PFP, de producent van folien. Op 9 december 
1996 is ook Wavin Trepak, wat betreft de bedrijfsvoering zelfstandig geworden. De sociale 
eenheid blijft bewaard binnen de Wavin Groep en de locatie op het Wavin terrein te Hardenberg 
blijft gehandhaafd. 

Wavin Trepak 
Wavin Trepak produceert sinds 1968 kunststofkratten en -bakken. Het bedrijf behaalde hiermee 
in 1996 een omzet van 65 miljoen gulden met 155 werknemers. 
In de loop der jaren heeft Trepak zich gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en leveren 
van kunststof transportverpakkingen. In samenwerking met haar klanten ontwikkelt Wavin 
Trepak logistieke verpakkingsoplossingen. Een voorbeeld hiervan is de versfusten reeks, een 
kratten systeem dat samen met Albert Heijn is ontwikkeld. Dit krattensysteem wordt momenteel 
gedeeltelijk als standaard transportverpakking gebruikt voor de versproducten zoals groente, 
fruit en vleeswaren, die door de levensmiddelenkete,I stromen. Tevens heeft Trepak een 
broodkrat ontwikkeld voor een ltaliaanse bakkerijketen, in navolging op de broodkrat die voor 
de Nederlandse bakkerijketen als standaard is ontwikkeld. 
Verder vinden projecten plaats in samenwerking met frisdrank producenten (Coca-Cola) en 
bierbrouwerijen (Grolsch en Heineken). 

1 De cJcfinilics van de cursicf gcschrcvcn woorcJcn en alkortingcn zijn in hijlagc I. I opgcnomcn 
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1.3 Project "Origami" 
Door ontwikkelingen in de levensmiddelenketen heeft Wavin Trepak een project opgestart met 
als doe I het in kaart brengen van de haalbaarheid van een kunststof omverpakking voor de 
levensmiddelenketen. 

Hierbij wordt een omverpakking gedefinieerd als een distibutiehulpmiddel om consumenten
artikelen tussen de verschillende schakels in de levensmiddelenketen te distribueren. 

In figuur 1.1 wordt de levensmiddelenketen schematisch weergegeven en tevens de levensloop 
van een consumentenverpakking en een omverpakking door deze keten. 

► Fabrikant 
levensm iddelen ~:t-_ 7 

I 
Distributiecentrum f-► 

-- -.--~ I Herverwerkers ---t I 
y _ __ ,__~ 
Supermarkt 

Retailer __ J _____ ~ 

y 
Consument 
levensm iddelen 

·----------------------------- ----

► 
-----+ 

Figuur 1. 1 

Consumentenverpakking Omverpakking 

Levensloop consumentenverpakking door Ievensm iddelenketen 
Levensloop om verpakking door levensm iddelenketen 

Lcvensloop consumentenverpakkingen en omvcrpakkingen in de levensmiddclenketen 

Bij de fabrikanten van levensmiddelen worden de omverpakkingen gevuld met 
consumentenartikelen (verpakt in een consumentenverpakking). Via het distributiekanaal van de 
fabrikant worden de consumentenartikelen aan een distributiecentrum van de retailer geleverd. 
Vanuit het distributiecentrum worden de artikelen uitgeleverd aan de supermarkten. In de 

supermarkten worden de consumentenartikelen uit de omverpakking gehaald . De omverpakking 
keert terug naar het distributiecentrum, waar ze afgenomen wordt door herverwerkers. 
Herverwerkers bewerken de omverpakking opdat hergebruik (als product of grondstof) mogelijk 
wordt. 

Op basis van de ervaring met meermalig te gebruiken kunststof omverpakkingen (CBL-fusten) 
voor de verse producten in de supermarkt, weet Wavin Trepak dater kostenvoordelen behaald 
kunnen worden met een meermalig te gebruiken kunststof omverpakking. Op basis van het 
succes van de versfusten is de vraag gerezen of ook voor andere productgroepen binnen de 
levensmiddelenketen middels een meermalige kunststof verpakking de kosten gereduceerd 
kunncn worden . De productgroep waar project 'Origami' zich op richt zijn de droge 
kruidcnierswaren, zoals gedefinieerd door het CBL [CBL, 1996] . 
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U it onderzoek, verricht voor de stichting ECR Europe [ECR Europe, 1997], is gebleken dat door 
gebruik te maken van een meermalige kunststof omverpakking en door bij het ontwerp van deze 
omverpakking rekening te houden met de wensen en eisen van ieder schakel in de keten, er voor 
de hele levensmiddelenketen kostenvoordelen te behalen zijn. 

Het ontwerp van de omverpakking is nog niet bekend. Gedurende het onderzoek is uitgegaan 
van een wrapp-around (zie bijlage 1.1) [bron IO]. Deze wrapp-around is gemaakt van een 
dubbelwandige plaat van polypropyleen. Door gebruik te maken van dit materiaal, kan het 
volume van de omverpakkingen na het legen gereduceerd worden zodat deze minder ruimte 

inneemt gedurende de distributie van de lege omverpakkingen door de levensmiddelenketen. 
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2 Onderzoeksopdracht en fasering 

2.1 Inleiding 
In dit boofdstuk wordt de probleemstelling van bet onderzoek gegeven en de 
onderzoeksopdracbt geformuleerd. In paragraaf 2.3 wordt een fasering van bet onderzoek 
gegeven. 

2.2 Probleemstelling 
Om een omverpakking meerdere malen te gebruiken dient een retourtraject opgezet te worden. 
Het doe) van bet retourtraject is om gebruikte omverpakkingen te verzamelen, scbeiden, 
verwerken en transporteren zodat bergebruik van omverpakking of materiaal van de 
omverpakking mogelijk wordt. Hergebruik vereist altijd verzamelen, bewerken en distributie 
naar de eindgebruikers [Flapper, I 997]. In figuur 2. I wordt scbematisch bet retourtraject 
weergegeven in relatie met het heentraject. 

Fabrikant 
Levensm iddelen 

y 
; D istributiecentrum 

Supermarkt 

Retailer 

Retou rt raj ect 

-- ·~► Stroom van omverpakkingen door heentraject / levensmiddelenketen 
.... Stroom van omverpakkingen door retourtraject 

Figuur 2.1 Hccn- en retourtraject van een omverpakking 

Het retourtraject start bij bet verzamelen van de omverpakkingen bij de distributiecentra van de 
retailer en eindigt als de omverpakkingen bij de afnemers zijn afgeleverd. Het heentraject start 
bij de fabrikant van levensmiddelen en eindigt op het distributiecentrum, waar de geleegde 
omverpakkingen uit de supermarkt terug komen.Het retourtraject start bij het distributiecentrum 
aangezien de retailers het aantal verschillende toeleveranciers en afnemers bij de supermarkt wil 
reduceren. De retourneren van de omverpakkingen van de supermarkten naar de 
distributiecentra wordt door de retailer zelf georganiseerd. Bij het opzetten van het retourtraject 
wordt getracht de omverpakking en het materiaal van de omverpakkingen weer in de eigen 
keten in te zetten. 

De haalbaarheid van een meermalige kunststof omverpakking voor de levensmiddelenketen, 
wordt beoordeeld op bedrijfseconomische aspecten. Daartoe wordt de kostprijs van de 
omverpakking in kaart gebracht. Onder de kostprijs van een omverpakking worden de kosten 
verstaan van het gebruik van een omverpakking in het heentraject en het herbruikbaar maken 
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van de omverpakkking in het retourtraject. 

De kosten zijn opgedeeld in kosten gerelateerd aan het gebruik van de omverpakking in het 

heentraject en kosten van het retourtraject. Binnen het retourtraject kunnen, door variatie van de 
mate van herbruikbaarheid van de omverpakking als 'product' of als materiaal, verschillende 
retourscenario 's warden onderscheiden. De kosten van de retourscenario's zijn atbankelijk van 
de bewerkingen die in dit retourscenario voorkomen en de grondvorm, organisatie en besturing 
(van goederen en informatie) van het retourtraject [Goor, 1994]. 
De grondvorm brengt in kaart welke producten waar bewerkt worden. De organisatie geeft aan 

wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de bewerkingen. De besturing geeft aan wanneer 
welke producten welke bewerkingen ondergaan. 

Om de bedrijfseconomische aspecten en de haalbaarheid van de omverpakking te kunnen 
beoordelen, dient het retourtraject van de meermalige kunststof omverpakking te worden 

bepaald . 

2.3 Opdrachtformulering en fasering 
Uit paragraaf 2.2 blijkt dat, om de haalbaarheid van de meermalige kunststof omverpakking te 
kunnen beoordelen, het retourtraject van deze omverpakking in kaart dient te warden gebracht. 

Hieruit is de volgende opdracht geformuleerd . 

Breng mogelijke retourscenario's met bijbehorende grondvormen van 
het retourtraject in kaart. 

Beoordeel deze retourscenario's op bedrijfseconomische aspecten. 

Op basis van deze opdrachtformulering wordt de opdracht als volgt gefaseerd: 
I . Analyse van bewerkingen in het retourtraject 

2. Onderscheid mogelijke retourscenario's 

3. Bepaal grondvorm per retourscenario 

4. Bepaal kostprijs van de omverpakking per retourscenario 

5. Beoordeel de verschillende retourscenario's en de bijbehorende kostprijs 

De fasen warden hieronder kort toegelicht. 

Fase I. Analyse van bewerkingen in het retourtraject. 
De eerste fase bestaat uit het achterhalen van de bewerkingen die uitgevoerd kunnen warden om 
de kunststof omverpakking als 'product' te kunnen hergebruiken en we Ike bewerkingen de 
omvcrpakking moet ondergaan om het materiaal waaruit deze bestaat weer beschikbaar te 
maken voor productie van nieuwe omverpakkingen. 

Fase 2. Onderscheid mogelijke retourscenario's 
In dcze fase wordt de nadruk gelegd op het achterhalen van de verschillende retourscenario's 
die mogelijk zijn om de omverpakkingen opnieuw te gebruiken. Per retourscenario warden de 
benodigde bewerkingen bepaald. 
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Fase 3. Bepaal grondvorm per retourscenario 
In deze fase warden per retourscenario de grondvorm bepaald. De grondvorm van het 
retourscenario geeft aan welke omverpakkingen waar bewerkt warden . 

Fase 4. Bepaal kostprijs van de omverpakking per retourscenario 
Gedurende deze fase wordt bekeken welke kosten in het retourtraject kunnen warden 
onderscheiden. Vervolgens wordt per retourscenario de kostprijs in kaart gebracht. 

Fase 5. Beoordeel de verschillende retourscenario's en de bijbehorende kostprijs 
De verschillende scenario's warden op basis van de kostprijs beoordeeld. Tevens wordt in deze 
fase een vergelijking gemaakt tussen de kosten van de huidige kartonnen omverpakkingen in de 
levensmiddelenketen en de meermalige kunststof omverpakking. 
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3 Analyse retourtraj ect 

3.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst een beeld geschetst van het retourtraject van de omverpakking en 
de verschillende bewerkingen in het retourtraject. Vervolgens worden binnen het retourtraject 
verschillende retourscenario ' s onderscheiden, die in het gehele rapport als leidraad gelden. 

3.2 Analyse retourtraject 
Een overzicht van de levensloop van de omverpakking door de levensmiddelenketen en het 

retourtraject staat in figuur 3.1 weergegeven. 

rc!ailcr 

~ 
verlics 

verlics 

vcrl ics 

vcr ics 

uanspori (hccn1rajccl) 

uanspo ri (rc lour1rajtc1J 

verli es 

Opslag (o) 

andcrt ketc ns 

verli es vcrlies 
verlics 

Somren (sJ verlics 

andm kt lens 

verlies 
verl ics 

Rccn ndi tioacrc n (w .l 

vcrli es 

t-----..---- Prod uc1ic iP) 

verli es 

anderc kc1c ns 
virgin granu laat 

~! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ill fyside loca tie van hewerking in retou rr raject 

11 II fysiekt loca lie van sc hakcls in hee ntrajw 

Figuur 3. 1 Levensloop van een omverpakking door de levensmiddelenkcten 

Het retourtraject start bij het verzamelen van de omverpakkingen bij de distributiecentra (linker 
bovenhoek figuur 3. I) waar de omverpakkingen worden aangeboden (aanbodlocatie a). 
Vervolgens kunnen de omverpakkingen de volgende bewerkingen ondergaan: 
• Sorteren dit houdt in dat de omverpakkingen beoordeeld worden op een aantal 

eigenschappen (bijvoorbeeld kleur en afmeting) en vervolgens ingedeeld 
worden naar eigenschap. 

• Reconditioneren dit is het bewerken (reinigen) van een omverpakking opdat deze voldoet 

• Recyclen 

• Opslag 

aan de ei sen van haar afnemers en hergebruikt kan worden. 
dit is het bewerken van de omverpakkingen opdat het materiaal waarvan 
de omverpakking gemaakt is weer gebruikt kan worden voor de productie 
van omverpakkingen of andere producten. 
is het bewaren van producten gedurende een bepaalde tijdsperiode. 
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Voor het verzamelen van de omverpakkingen en het verplaatsen van omverpakkingen tussen 
twee locaties, vindt transport plaats. 

• Transport is het transporteren van goederen van de plaats van verzending naar die 
van bestemming. 

Voor het produceren van 'nieuwe' omverpakkingen vindt productie plaats. 

• Productie is het produceren van 'nieuwe' omverpakkingen van het materiaal van de 
gerecycleerde omverpakkingen (regranulaat) eventueel aangevuld met 
virgin grondstoffen. 

De omverpakkingen worden afgenomen door de fabrikanten van levensmiddelen. 
Vanuit de bewerkingen kunnen de omverpakkingen ook naar andere ketens gaan. Deze stroom 
omverpakkingen bevat tevens omverpakkingen die op de bewerkingslocatie verloren gaan. 

De hoofdvraag bij dit retourtraject is: 
'Wanneer dienen waar welke hoeveen1eden van welke items door wie hoe verzameld en bewerkt 
te worden om de potentiele voordelen van hergebruik te realiseren tegen zo laag mogelijke 
kosten?' [Flapper, 1997] 

Hierna zal deze vraag per deelvraag worden behandeld voor de verschillende locaties in het 

retourtraject. 

Aanbodlocatie 
De gebruikte omverpakkingen worden op de distributiecentra van retailers aan het retourtraject 
aangeboden. In dit onderzoek worden de vijf grootste retailers van Nederland meegenomen, die 

in 1996 gezamenlijk een marktaandeel hadden van 57% [bron 8; vermeld bij de literatuurlijst]. 
Deze retailers zijn gekozen op basis van hun marktaandeel. 
Van deze retailers zijn de locaties van de distributiecentra bepaald waar de levensmiddelen 

worden verhandeld. 
Het aantal omverpakkingen dat per tijdsperiode bij de distributiecentra van de retailers wordt 
aangeboden is gelijk aan de afname van omverpakkingen per tijdsperiode, verminderd met de 

omverpakkingen die tijdens het heentraject (zie figuur 3. I) verloren gaan. Indien de 
omverpakkingen verloren gaan wil dit zeggen dat ze de levensmiddelenketen verlaten en niet 
meer als 'product' of 'materiaal' hergebruikt kunnen worden. Het aanbod van omverpakkingen 
per tijdsperiode wordt op basis van het marktaandeel per retailer over de distributiecentra 
verdeeld . Aangezien de geleegde omverpakkingen voor de retailer geen nut meer hebben, maar 
wel ruimte en kapitaal beslaan, wordt verwacht dat zij zich zo snel mogelijk van de geleegde 

omverpakkingen willen ontdoen. Aanbod van omverpakkingen op distributiecentra vindt 
dagelijks plaats. Door de ontwikkelingen op het gebied van verkoopvoorspellingen in de 
retailsector, kan het aantal omverpakkingen dat aangeboden wordt per tijdsperiode worden 

voorspeld. 
Een overzicht van de aanbodlocaties en het aantal omverpakkingen dat op deze locaties 
aangeboden worden, staat vermeld in bijlage 3.1. 

Bewerkings- en productielocatie 
Als er sprake is van meermalig gebruik van de omverpakkingen, dan worden de verzamelde 
omverpakkingen naar een sorteerlocatie gebracht. 
lndien de omverpakkingen direct als 'product' herbruikbaar zijn worden ze na sorteren naar een 
opslaglocatie getransporteerd. lndien de omverpakkingen niet direct als 'product' herbruikbaar 
zijn, worden ze naar een reconditioneerlocatie getransporteerd waar ze gereinigd worden met 
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behulp van een reconditioneerinstallatie. Na reconditioneren gaan de omverpakkingen naar een opslaglocati 

lndien de omverpakkingen niet als 'product' herbruikbaar zijn, worden ze na sorteren naar een 
recyclelocatie gebracht. Bij eenmalig gebruik van de omverpakkingen worden de verzamelde 
omverpakkingen direct naar een recyclelocatie gebracht. Op een recyclelocatie worden ze 

vermalen en geregranuleerd. Het regranulaat wordt naar de productielocatie getransporteerd. 
Een toelichting op de bewerkingen wordt beschreven in bron 10. 
Het percentage direct, niet direct en niet als 'product' herbruikbare omverpakkingen is niet 
bekend. Er zijn schattingen gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers van Wavin 
[bron 3,5]. 

Waar de bewerkingen plaats vinden wordt in dit onderzoek vastgesteld met behulp van een 
locatie-allocatie model. Het locatie-allocatie model wordt nader toegelicht in paragraaf 4.4. 

Aangenomen wordt dat de productie van de omverpakkingen in Hardenberg plaats vindt, 
aangezien Wavin Trepak deze functie eventueel gaat vervullen . 

Afnamelocatie 
De omverpakkingen worden afgenomen door fabrikanten van droge kruidenierswaren. 
Aangezien de werkelijke afnemers niet bekend zijn, worden de potentiele afnemers per regio in 
Nederland in kaart gebracht. De regio's zijn gebaseerd op een indeling gemaakt door het CBS, 
omdat het CBS tevens per regio het aantal droge kruidenierswaren producerende bedrijven 

registreert. Als fysieke locatie van de levensmiddelenfabrikanten, wordt per regio een centraal 

gelegen stad met meer dan 40.000 inwoners gekozen. Er wordt aangenomen dat de afnemers 
evenredig verspreid liggen over de regio. 
De vraag (afname) naar omverpakkingen per jaar is gebaseerd op de afzetgegevens van colli's 
van droge kruidenierswaren van de retailers per jaar. Door de afzet te verhogen met het 
verwachte verlies percentage van omverpakkingen in het heentraject, wordt de vraag per jaar 
bepaald. 

Door de vraag per jaar te versleutelen over het aantal droge kruidenierswaren producerende 
bedrijven per regio, wordt de vraag per regio bepaald. Een overzicht van de vraag naar 

omverpakkingen per regio wordt gegeven in bijlage 3.2. 

3.3 Selectie retourscenario's 
Op basis van de mate van hergebruik van de omverpakking als 'product' of als materiaal 
kunnen twee retourscenario's in het retourtraject worden onderscheiden. Retourscenario 1, waar 
de omverpakkingen niet als 'product' herbruikbaar zijn en retourscenario 2 waar de 
omverpakking zowel als'product' als materiaal herbruikbaar zijn . Binnen het laatste 
retourscenario kan onderscheid worden gemaakt in omverpakkingen die 'direct' als 
omverpakking kunnen worden hergebruikt en omverpakkingen die eerst gereconditioneerd 
dienen te worden voordat ze kunnen worden hergebruikt. 
De retourscenario's worden hieronder toegelicht. Per retourscenario wordt het heentraject buiten 
beschouwing gelaten, aangezien het heentraject voor de verschillende retourscenario's identiek 

zijn, zie tiguur 3.1. In de volgende tiguren, 3.2 tot en met 3.5 zijn de verliesstromen bij transport 
en de stromen van omverpakkingen die naar andere ketens gaan niet weergegeven. 

Aangenomen wordt dat de verliesstromen te verwaarlozen zijn [bron 3] en de omverpakkingen, 
indien herbruikbaar als 'producl' of maleriaal in de eigen keten, ook in de eigen keten ingezet 
worden. I-let materiaal dat niet meer voor de productie van omverpakkingen voor de eigen keten 
kan worden ingezet, wordt verkocht op de markt voor regranulaat [bron 3]. 
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Retourscenario 1 

Gebruiker.; retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

opslag (o) 

recyclen (r) 

ander ketens 

Retailer.; 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaat 

figuur 3.2 Retourscenario I; Eenmalig gebruik als omverpakking 

Bij dit retourscenario warden de omverpakkingen verzameld en afgeleverd bij de recyclelocatie, 

waar de omverpakkingen bewerkt warden tot regranulaat. De omverpakkingen warden in dit 
retourscenario een maal als ' product' gebruikt. Bij dit retourscenario is er vanuit gegaan dat de 
omverpakking in I kleur gemaakt wordt. Verder geldt dat 85 % van het regranulaat geschikt is 
om weer in te zetten voor productie van omverpakkingen en dat de 'nieuwe' omverpakkingen 
voor I 00% uit regranulaat gemaakt kunnen warden [bran 3,4]. 

Retourscenario 2 

Gebruikers retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

recyclen (r) 

ander ketens 

Retailers 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaal 

Figuur 3.3 Retourscenario 2; Meermalig, direct herbruikbaar als ' product' 

Bij <lit retourscenario warden de omverpakkingen verzameld en naar een sorteerlocatie 
gebracht. Hier warden ze beoordeeld op herbruikbaarheid . lndien de omverpakkingen 
herbruikbaar zijn als 'product' warden ze van de sorteerlocatie naar een opslaglocatie 
getransporteerd. lndien slechts het materiaal van de omverpakking kan warden hergebruikt 
warden de omverpakkingen van de sorteerlocatie naar de recyclelocatie getransporteerd. Het 
percentage van de omverpakkingen dat als 'product' kan warden hergebruikt is atliankelijk van 

de eisen die de afnemer stelt aan de omverpakking. Het percentage van de omverpakkingen dat 
na sorteren naar opslag en recyclen wordt verzonden is niet bekend. In dit onderzoek is gekozen 
om dit retourscenario voor twee instellingen (opties) door te rekenen om de invloed van het 
percentage op de kostprijs te bekijken. Gekozen is voor optie I, waar 50 % van de 
omverpakkingen als 'product' herbruikbaar is en optie 2, waar 70 % van de omverpakkingen als 
'product' herbruikbaar is. 

- IO -



Retourscenario 3 

G_eb_ru_ike_,s_ retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

opslag (o) 

sorteren (s) 

ander ketens 

Retailers 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granutaat 

Figuur 3.4 Retoursccnario 3; Meennalig indirect herbruikbaar als 'product' 

Bij dit retourscenario worden, net als bij retourscenario 2 de verzamelde omverpakkingen naar 
een sorteerlocatie gebracht. Hier worden ze beoordeeld op herbruikbaarheid. Indien de 
omverpakkingen herbruikbaar zijn als 'product' worden ze van de sorteerlocatie naar een 
reconditioneerlocatie gebracht, waar ze gereconditioneerd worden. 
De gereconditioneerde omverpakkingen worden vervolgens naar een opslaglocatie 

getransporteerd. De omverpakkingen die uitvallen bij het reconditioneerproces, worden naar de 
recyclelocatie gebracht. Indien van de omverpakking alleen het materiaal kan worden 
hergebruikt, worden de omverpakkingen van de sorteerlocatie naar de recyclelocatie 

getransporteerd. 
Het percentage omverpakkingen dat van sorteren direct naar recyclen gaat is afhankelijk van de 
kwaliteit van de omverpakking en de nauwkeurigheid van het sorteerproces. Op basis van het 
verwacht aantal trips dat een omverpakking kan maken wordt het percentage dat uiteindelijk als 
'product' kan worden hergebruikt gesteld op 80 % [bron 3]. (Indien een omverpakking 
gemiddeld 5 trips kan maken wordt 80% van de aangeboden omverpakkingen gerecycleerd). 
Van de gesorteerde omverpakkingen gaat 15 % direct van de sorteerlocatie naar de 
recyclelocatie. Het percentage van de omverpakkingen dat na reconditioneren naar recyclen 

gaat is afl1ankelijk van het aantal niet herbruikbare omverpakkingen dat na het sorteren toch als 
herbruikbaar wordt geselecteerd. Deze omverpakkingen vormen de uitval bij reconditioneren. 
Dit percentage wordt gesteld op 6 % van de omverpakkingen die gereconditioneerd worden 
[bron 3]. Dit resulteerd in hergebruik als'product' van 80%. 

Retourscenario 4 

Gebruikers retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

ander ketens 

Retailers 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaat 

Figuur 3.5 Rctourscenario 4; Meermalig direct en indirect hcrhruikbaar 
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Dit retourscenario is een combinatie van retourscenario 2 en retourscenario 3. Op de 

sorteerlocatie wordt een bepaald percentage direct herbruikbare omverpakkingen geselecteerd 
en naar een opslaglocatie getransporteerd. Tevens wordt een percentage omverpakkingen 
geselecteerd dat gereconditioneerd moet worden en een percentage dat gerecycleerd moet 
worden. Van de gesorteerde omverpakkingen gaat I 5 % direct van de sorteerlocatie naar de 
recyclelocatie [bron 3]. Het percentage omverpakkingen dat direct als 'product' herbruikbaar is, 
is niet bekend en wordt gekozen op 50 %. 35 % van de omverpakkingen wordt na sorteren naar 
de reconditioneerlocatie getransporteerd. Het percentage omverpakkingen dat uitvalt bij de 
reconditioneermachine is, net als bij retourscenario 3, gesteld op 6 % van de omverpakkingen 
die gereconditioneerd worden . De uitval van de reconditioneermachine wordt naar een 
recyclelocatie getransporteerd. Dit resulteerd in hergebruik van de omverpakking als 'product' 
van 83 % in dit retourscenario [bron 3] . 
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4 Bedrijfseconomische aspecten retourtraject 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de bedrijfseconomische aspecten van het retourtraject die 
in het onderzoek zijn meegenomen. Paragraaf 4.2 geeft een afbakening van de kosten en 
opbrengsten die in dit onderzoek worden meegenomen. Paragraaf 4.3 bevat een toelichting op 
een locatie-allocatie model dat is ontwikkeld voor het bepalen van de grondvorm van het 
retourtraject en de bijbehorende kosten. 

4.2 Afbakening bedrijfseconomische aspecten 
Aangezien dit onderzoek zich richt op het retourtraject van de omverpakking, worden slechts de 
opbrengsten en kosten van bet retourtraject meegenomen. De opbrengsten en kosten die in bet 
beentraject van de keten gemaakt worden zullen derhalve buiten bescbouwing gelaten worden. 

Per locatie en tussen de locaties worden verscbillende kostensoorten onderscbeiden en in kaart 
gebracbt [Goor, 1994]. Vervolgens wordt per kostensoort de som van deze kostensoort over alle 
locaties berekend. Voor deze opsplitsing is gekozen, omdat in dit onderzoek getracbt wordt, om 
de verbouding van de kostensoorten in de kostprijs te laten zien. (Opbouw van de kostprijs in 
kostensoorten, niet in locaties). 
De in bet onderzoek meegenomen kostensoorten staan vermeld in tabel 4.1. 

Tabel 4 .1 Bedrij fseconomische aspecten van het retourtraject 

Opbrengsten Kosten 

- vcrkoop regranulaat aan andere ketens - transportkosten 
- locatiekosten 
- bewerkingskosten 
- voorraadkosten 
- productiekosten 

Hierbij worden de administratiekosten niet meegenomen, aangezien deze bepaald worden door 
de wijze waarop de organisatie van bet retourtraject plaats vindt, wat buiten dit onderzoek valt. 

De verschillende kostensoorten worden hieronder kort toegelicbt. 

Tramportkosten 
Transportkosten zijn de kosten die gemaakt worden om een omverpakking tussen twee locaties 
te transporteren. De transportkosten per jaar omvatten de transporten die in bet retourtraject 
plaats vinden (zie figuur 3.1 ). 

Locatiekosten 
Onder locatiekosten worden de jaarlijkse kosten verstaan die nodig zijn om een locatie zodanig 
in te richten om verwerking van de retourstroom mogelijk te maken. De kosten die hierbij 
wordcn meegenomen zijn de investeringskosten per jaar in de grond, de bouw en onderhoud 
van een hal en de kosten van vaste medewerkers op deze locatie. De grootte van de locatie is 
afl1ankelijk van de bewerkingen die op de locatie plaats vinden en van de omvang van de 
stroom van omverpakkingen die op deze locatie bewerkt wordt. 
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Bewerkingskosten 
Onder de bewerkingskosten van het retourtraject worden de kosten van sorteren, 
reconditioneren, recyclen en opslag van de omverpakkingen verstaan. De kosten worden 

opgedeeld in vaste en variabele bewerkingskosten per jaar. 

Voorraadkosten 
De voorraadkosten zijn de kosten van interest over het gemiddeld gei"nvesteerd vermogen in 
omverpakkingen. Het gei"nvesteerd vermogen in omverpakkingen in afhankelijk van : 
• het gemiddeld aantal omverpakkingen dat in om loop is per tijdsperiode 
• de waarderingsprijs van de omverpakkingen 

• het interest percentage dat berekend wordt over het gei"nvesteerd vermogen 

Productiekosten 
Onder de productiekosten worden de kosten van het produceren van 'nieuwe' omverpakkingen 
verstaan. 
De productiekosten bestaan uit: 
• fabricage kosten 
• grondstof kosten 

Verkoop regranulaat aan andere ketens 
Dit is de opbrengst van regranulaat dat kwalitatief niet goed genoeg is om opnieuw ingezet te 
worden bij de productie van omverpakkingen en verkocht wordt op de markt voor regranulaat. 

In bijlage 4.1 worden de verschillende kostensoorten gedetailleerder uitgewerkt. In deze bijlage 
worden per kostensoort de parameters aangegeven waarop de kosten gebaseerd zijn. Tevens 
wordt per parameter de initiele waarde weergegeven. 

4.3 Kostprijs van de kunststof omverpakking 
De kostprijs van een omverpakking worden berekend middels een delingscalculatie. De 
kostprijs is het resultaat van de totale kosten en opbrengsten van het retourtraject per jaar 
gedeeld door het aantal omverpakkingen dat jaarlijks afgenomen wordt. Er wordt gebruik 
gemaakt van een delingscalculatie aangezien de kosten toewijsbaar zijn aan een product, de 

omverpakking [Goor, 1994]. Door de kostprijs per omverpakking te berekenen, kan de 
meermalige kunststof omverpakking vergeleken worden met de kostprijs van een kartonnen 
omverpakking die nu gebruikt in de levensmiddelenketen. 

Bij het bepalen van de mogelijke bewerkingen in het retourtraject zijn de bewerkingen en de 
bijbehorende kosten achterhaald. De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in bron I 0. Om 
het aantal en de locaties van bewerkingscentra waar deze bewerkingen plaats moeten vinden te 
bepalen, is een locatie-allocatie model ontwikkeld. Op basis van de uitkomsten van dit model 
kunnen per retourscenario de transport-, locatie en vaste bewerkingskosten worden bepaald. 

4.4 Locatie - Allocatie model 
I-let locatie - allocatie model bepaalt, binnen gestelde restricties, de omvang van de 
goedcrenstroom tussen twee locaties in het retourtraject en het bijbehorende aantal en de 
locaties van bewerkingscentra. I-let model is een vereenvoudigde afbeelding van de 
werkclijkheid en dient ter ondersteuning van de besluitvorming van aantal en de locaties waar 
bewcrkingscentra geopend moeten worden, als ook de capaciteit van deze centra. 
Oinncn het locatie-allocatie model wordt gebruikt gemaakt van een computermodel (AIMMS, 
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bron I I). Dit computermodel bepaalt het aantal (N) en de locaties van bewerkingscentra, 

waarbij de transportkosten geminimaliseerd warden. Hoe de transportkosten in dit model 
warden berekend staat vermeld in bijlage 4.1. De wiskundige notatie van dit vraagstuk, dat als 
basis heeft gediend voor de ontwikkeling van dit computermodel wordt nader toegelicht in 
bijlage 4.2. De locatie- en vaste bewerkingskosten warden in het locatie-allocatie model 
berekend in een spreadsheet. 

De stappen die in het locatie-allocatie model warden doorlopen, staan vermeld in figuur 4.1 . 

Locatie-allocatie model 

Fase I 
loop 0 
I. Middels computermodel wordt het aantal (N) en de locaties van bewerkingsccntra bepaald op 

basis van minimale transportkostcn 
2. Van de N bcwerkingscentra worden met behulp van een spreadsheet de locatiekosten en de vaste 

bewerkingskosten berekend 
3. De som van de Transportkosten (computermodel) + Locatiekosten + Vastc bcwerkingskosten 

(spreadsheet) wordt berekend 

Fase II 
Reduce-Review Loop 
(loop i) : i is het getal dat aangeeft voor de hoeveelste keer de loop door/open word/ 
4. Als i gelijk is aan N dan is de oplossing gelijk aan de kosten berekend bij loop i-1 

Als i ongelijk is aan N dan wordt vervolgd met slap 5 
5. Middels computermodel worden de locaties van de N-i bewerkingscentra bepaald op basis van 

minimalc transportkostcn 
6. Van de N-i bewerkingscentra worden met bchulp van een spreadsheet de locatiekosten en de vaste 

bcwerkingskosten berekend 
8. De som van de Transportkosten (computermodel) + Locatiekosten + Vaste bewerkingskosten 

(spreadsheet) wordt berekend 
9. De som van Transport, Locatiekosten en Vaste bewerkingskosten van loop i en loop (i- 1) worden 

met elkaar vergeleken 
I 0. Als de kostcn van loop i < loop i-1 dan wordt de Reduce-Review Loop herhaald 

Als de kosten van loop i~ loop i-1 dan is de oplossing gelijk aan de kosten berekend bij loop i-1 

Figuur 4.1 Locatie-allocatie model 

In fase I wordt bet aantal en de locaties van de bewerkingscentra bepaald, waarbij de 
transportkosten minimaal zijn. Hierbij kan het model kiezen uit 64 mogelijke locaties die in het 
model zijn ingevoerd. Deze 64 locaties zijn steden met een inwoners aantal dat groter is dan 
40.000. Deze steden liggen verspreid over heel Nederland. 
Van de N bewerkingscentra warden de locatie- en vaste bewerkingskosten berekend middels 
een spreadsheet. lndien blijkt dat de som van de transport-, locatie- en vaste bewerkingskosten 
van N-1 locaties lager is dan de som van deze kosten bij N bewerkingslocaties, wordt de loop 
nogmaals doorlopen totdat het aantal centra is gevonden (N-i), waarbij de som van de kosten 
minimaal is. 

Met behulp van bet locatie-allocatie model warden in hoofdstuk 5 voor de in hoofdstuk 3 
onderscheiden retourscenario's, het aantal en de locaties van de bewerkingscentra berekend met 

de bijbehorende kosten. 
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5 Bedrijfseconomisch resultaat per retourtraject 

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat kostenanalyses voor de in hoofdstuk 3 onderscheiden retourscenario's. 
Voor ieder retourscenario wordt middels het locatie-allocatie model het aantal en de locaties van 
de bewerkingscentra bepaald. Op basis van dit resultaat, wordt per retourscenario een overzicht 
gegeven van de kostprijs per omverpakking en de totale kosten per jaar. In paragraaf 5.6 wordt 
een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 

5.2 Kosten retourscenario 1 

Gebruikers retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

recyclen (r) 

ander ketens 

opslag (o) 

Retailers 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaat 

Figuur 5.1 Rctourscenario I; Eenmalig gebruik als omverpakking 

Bij dit retourscenario worden de omverpakkingen eenmaal gebruikt en vervolgens gerecycleerd. 
Van een deel van het regranulaat wordt vervolgens nieuwe omverpakkingen geproduceerd. Het 
andere deel wordt afgezet op de markt voor regranulaat. 

Op basis van het locatie-allocatie model werden voor dit retourscenario het aantal en de locaties 
van de bewerkingscentra bepaald. Er werden vier opties doorberekend, namelijk: 

A decentraal recyclen, decentraal opslaan 
B centraal recyclen, decentraal opslaan 
C centraal recyclen, centraal opslaan 
D decentraal recyclen, centraal opslaan 
De kosten berekend volgens het model staan weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Kostcnovcrzicht volgens locatie-allocatic model voor rctoursccnario I (* 1.000.000 guldcn/jaar) 

Kosten ,\ B C D 

Transportkosten 8,4 9,9 10,3 7,2 

Locatickostcn 3,4 2,5 1,2 2,1 

Vastc bcwcrkingskosten 6,6 6,6 5,6 5,5 

Kosten per jaar 18,4 19,0 17,2 14,8 

Aantal bcwcrkingslocatics 14 9 2 7 
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Om te bepalen of door decentraal recyclen met installaties met een kleine capaciteit de 

voordelen van reductie van de transportkosten opwegen tegen de hogere bewerkingskosten is 
het locatie-allocatie model voor retourscenario I nogmaals toegepast. Bij optie E wordt er 
gebruik gemaakt van recycle-installaties met een lagere capaciteit per uur. Bij optie A tot en met 
D ,vordt uitgegaan van een recycle-installatie met een capaciteit van 3000 kg I uur, optie E 
wordt uitgevoerd met een recycle-installatie met een capaciteit van 1000 kg/ uur. De vaste en 
variabele bewerkingskosten per uur van een installatie met een grote recyclecapaciteit zijn lager 

dan de kosten van een recycle-installatie met een kleine capaciteit. De uitkomsten van het 
locatie-allocatie model van decentraal recyclen met een kleine en een grote capaciteit staan 
vermeld in tabel 5.2. In bijlage 5.1 is weergegeven op welke locaties de bewerkingen 

plaatsvinden. 

Tabel 5.2 Kostenoverzicht volgens locatie-allocatie model voor kle ine en grote capacite it installatie 
1 • 1.000.000 2ulden/ jaar) -

Kosten D E 
(grote capaciteit) (kleine capaciteit) 

Transpo rtkosten 
7,2 7,3 

Locatickosten 2,3 
5,3 

Vastc bewerkingskosten 
5,5 

12,5 

Variabe le bewerkingskostcn 
16,8 20,2 

Kosten per Jaar 31,8 
45 ,4 

l\antal bcwerkingslocaties 7 23 

Op basis van de resultaten van het locatie-allocatie model, valt te concluderen dat het recyclen 
met installaties met een lage capaciteit duurder is dan recyclen met installaties met grote 
capaciteit. In de rest van het onderzoek worden de recycle-installaties met een kleine capaciteit 

buiten beschouwing gelaten . 

De kostprijs van een omverpakking en de opbouw van de kostprijs bij retourscenario A tot en 
met D worden weergegeven in tabel 5.3. 

Tabe l 5 .3 Kostprij s en opbouw kostprijs van retourscenario I 

A B C D 

I kostprijs per omvcrpakking n.2,93 n.2 ,93 n .2,92 tl.2,90 

I kostensoort I percentage van kostprijs 

transportkostcn 2,2 % 2,6 % 2,8 % 2,7% 

locati ckosten 0,9% 0,7 % 0,3 % 0,3 % 

bcwcrkingskosten 6,2 % 6,2 % 5,9% 6,0% 

productickostcn 91,8% 91 ,6% 92,1 % 92,1 % 

voorraadkostcn 1,2 % 1.2 % 1,2 % 1.2% 

opbrcngst regrnnulaat 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 

In bijlage 5.1 staan voor optie A tot en met D de kosten per jaar vermeld en per optie de locaties 

waar de bewerkingen plaatsvinden. 
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5.3 Kosten retourscenario 2 

G_eb_rui_ke_,s_ retailer (a) 
caanbodlocatie) 

recyclen (r) 

ander ketens 

Retailers 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaat 

Figuur 5.2 Retourscenario 2; Meermalig, direct hcrbruikbaar als ' product ' 

Aangezien bij <lit retourscenario geen verwachting is uit te spreken over het percentage 
omverpakkingen <lat van de sorteerlocaties aan de opslaglocaties wordt geleverd, zijn voor <lit 
retourscenario twee optie gekozen. Optie I, waar 50% van de omverpakkingen naar ops lag gaat, 
en optie 2, waarbij 70% van de omverpakkingen naar opslag gaat, zie paragraaf 3.2. 
De resultaten volgens het locatie-allocatie model voor centraal en decentraal bewerken van de 
omverpakkingen voor optie I en 2 staan gegeven in tabel 5.4. 

Tabcl 5.4 Kostcnoverzicht volgens locatie-allocatic model voor retoursccnario 2 [• 1.000.000 gulden/ jaar] 

Optie I (50 - 50) Optic 2 (70 - 30) 

Kosten Decentraal Ccntraal Dcccntraal Centraal 

Transportkostcn 6,9 9,1 7,6 8,6 

Locatickostcn 2,3 1,3 3,1 1,6 

Vastc bcwerkingskosten 4,4 3,2 2,8 1,8 

Totaal 13,6 13,7 13,6 12,0 

Aantal bewerkingslocaties 8 9 

De kostprijs van een omverpakking en de opbouw van de kostprijs bij retourscenario 2 worden 
vermeld in tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Kostprijs en opbouw kostprijs van retoursccnario 2 

Optie I (dcccntraal) Optic I (centraal) Optic 2 (dcccntraal) Optic 2 (centraal) 

kostprijs per omvcrpakking 11. 1,85 n. 1,85 ll.1,36 11.1 ,35 

kostcnsoort percentage van kostprijs 

transportkostcn 2,9% 3,8% 4,4 % 5,0% 

locatickostcn 1,0% 0,6% 1,8 % 0,9% 

bcwcrk ingskostcn 15,1 % 14,6% 17,7 % 17,3 % 

productickostcn 81 ,6% 81,6% 76,4 % 77,1 % 

voorraadkostcn 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

opbrcngst rcgranulaat 1,8% 1,8% 1,5 % 1,5% 

In bijlage 5.2 worden de kosten per jaar gegeven en de locaties waar de bewerkingen iedere 
optie plaats vinden. 
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5.4 Kosten retourscenario 3 

Gebruikers retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

sorteren (s) 

ander ketens 

opslag (o) 

Retailers 

Levensrniddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaat 

l'iguur 5.3 Rctourscenario 3; Meermalig indirect herbruikbaar als 'product ' 

Yoor dit retourscenario is het locatie-allocatie model toegepast op de stroom omverpakkingen 
tussen de verschillende bewerkingen zoals vermeld in paragraaf 3.2. 

Bij dit retourscenario worden alle omverpakkingen gesorteerd, waarna 80% van de 
omverpakkingen als 'product' hergebruikt wordt en 20 % van de omverpakkingen gerecycleerd 
wordt. 

In tabel 5.6 staan de kosten volgens het locatie-allocatie model vermeld. De Iocaties waar de 
bewerkingen bij dit retourscenario plaats vinden staan vermeld in bij I age 5 .3. 

Tabcl 5.6 Kostcnoverzicht volgens locatie-allocatie model voor retourscenario 3 [• 1.000.000 gulden/ jaar] 

Kosten Decentraal Centraal 

Transportkostcn 6,1 8,3 

Locatiekosten 3,2 1,2 

Yastc bewerkingskosten 5,9 3,3 

I Kosten per jaar 15,2 12,8 

Aantal bewerkingslocaties 8 

De kostprijs van een omverpakking en de opbouw van de kostprijs staan vermeld in tabel 5.7. 

Tahcl 5.7 Kostprijs en opbouw kostprijs van retourscenario 3 

Decentraal Centraal 

kostprijs per omvcrpakking fl. I, 17 fl .1,15 

kostensoort percentage van kostprijs van omverpakking 

transportkosten 4,1 % 5,6% 

locatiekosten 2, 1 % 0,8% 

hcwerk ingskosten 25,2 % 23,7% 

productickostcn 68,6% 69,9% 

voorraadkostcn 1,2% 1,2% 

ophrcngst rcgranulaat 1,2% 1,2% 

In bijlage 5.3 worden de kosten per Jaar gegeven en per retourscenario de locatres waar de 
bewerkingen voor dit retourscenario plaats vinden. 
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5.5 Kosten retourscenario 4 

G_eb_rui_ke_rs-+1 retailer (a) 
(aanbodlocatie) 

ander ketens 

Retailers 

Levensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruikers) 

productie (p) 

t 
virgin granulaat 

Figuur 3.5 Retourscenario 4; Meermalig direct en indirect herbruikbaar 

Voor dit retourscenario is het locatie-allocatie model toegepast op de stroom omverpakkingen 
tussen de bewerkingen zoals vermeld in paragraaf 3 .2. 

Bij dit retourscenario worden alle omverpakkingen gesorteerd, waarna 83 % van de 
omverpakkingen als 'product' hergebruikt wordt en 17 % van de omverpakkingen gerecycleerd 

wordt. 
In tabel 5.8 worden de resultaten van het locatie-allocatie model gegeven voor het centraal, 
danwel decentraal bewerken van de omverpakkingen bij dit retourscenario. 

Tabel 5.8 Kostenoverzicht volgens locatie-allocatic model voor rctourscenario 4 [ • 1.000.000 gulden/ jaar) 

Kosten Decentraal Ccntraal 

Transportkosten 6,2 8,2 

Locatiekosten 2,9 1,7 

Vaste bewerkingskosten 3,9 2,5 

Kosten per jaar 13,0 12,4 

Aantal bewerkingslocatics 7 I 

Tabel 5.9 geeft de kostprijs van een omverpakking en een overzicht van de opbouw van de 

kostprijs. 

Tabcl 5.9 Kostprijs en opbouw kostprijs van rctourscenario 4 

Decentraal Ccntraal 

kostprijs per omvcrpakking fl . 1,05 11.1,05 

kostcnsoort percentage van kostprijs van omvcrpakking 

transportkosten 4,6% 6,1 % 

loeatiekosten 2,1 % 1,2% 

bewcrkingskosten 23,7% 22,8 % 

productiekosten 69,5% 69,8 % 

voorraadkostcn 1,2% 1,2% 

ophn.:ngst rcgranulaat 1,1% 1, 1% 

In bijlage 5.4 staan de kosten per jaar vermeld en de locat1es waar de bewerkingen bij dit 
retoursccnario worden uitgevoerd. 
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5.6 Gevoeligheidsanalyse 
Bij de gevoeligheidsanalyse wordt onderzocht wat de invloed van de waarde van de parameters, 
zoals vermeld in bijlage 4.1 op de kostprijs van een omverpakking is. 

Er is geen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op het locatie-allocatie model, aangezien het 
verschil tussen de kosten van centraal en decentraal bewerken van de omverpakkingen nihil zijn 
op de totale kosten van het retourtraject (0,04-0,9%). Er is gebruik gemaakt van een 
academische versie van het computermodel. Deze versie heeft een oplosser (solver) die minder 
snel een oplossing uitrekent dan de commerciele versie. De rekentijd van de computer bedraagt 
afhankelijk van de instelling van de parameters enkele dagen. 

De gevoeligheidsanalyse is voor elk retourscenario uitgevoerd, voor het aantal en de locaties 
van bewerkingscentra waarbij de kosten volgens het locatie-allocatie model het laagst zijn, zie 
paragraaf 5.2 tot en met 5.5. 

Middels een gevoeligheidsanalyse wordt de invloed van een parameter op de kostprijs bepaald. 
Yastgesteld wordt hoeveel procent de kostprijs verandert als de waarde van een parameter 1 % 
hoger of lager wordt ingesteld. 

Uit de resultaten van gevoeligheidsanalyse is gebleken dat op twee parameters na, alle 
parameters een lineaire invloed hebben op de kostprijs. De resultaten van de gevoeligheids
analyse van deze parameters worden per retourscenario weergegeven in bijlage 5.5. 

De ni~t-lineaire parameters zijn: 
I. Het aantal omverpakkingen dat afgenomen wordt door de levensmiddelenfabrikanten; 
2. Het percentage dat van sorteren naar recyclen gaat. 

In figuur 5.5a is voor scenario I weergegeven welke invloed een hogere en lagere instelling van 
de parameter "afnamehoeveelheid" (de hoeveelheid die afgenomen wordt door de 
levensmiddelenfabrikanten) heeft op de kostprijs van de omverpakking. 

scenario I 

Procentuele afwijking van de parameterwaarde 
Afnamehoeveelheid (%) 

Figuur 5.5a lnvlocd van de Alnamchocvcclhcid op de koslprijs bij scenario I 
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De zaagtand lijn wordt veroorzaakt door de recycle-installaties. Ats de afname hoeveelheid 

toeneemt, neemt de kostprijs per omverpakking af ( door betere benutting van recycle
installaties) tot dat de aanwezige capaciteit maximaal benut wordt en de totale recycle-capaciteit 

uitgebreid moet worden als de afname hoeveelheid verder toeneemt. 
De invloed van de Afnamehoeveelheid (tussen -60 % en +50 %) op de kostprijs varieert tussen 
de -0,2 % en 0,8 %. 

scenario 2 

0,8 

0,6 

Procentuele afwijking van de parameterwaarde Afnamehoeveelheid (%) 

Figuur 5.Sb lnvlocd van de Afnamehoeveelheid op de kostprij s bij scenario 2 

In figuur 5.5b is voor scenario 2 weergegeven welke invloed een hogere en lagere instelling van 
de parameter "afnamehoeveelheid" ( de hoeveelheid die afgenomen wordt door de 

levensmiddelenfabrikanten) heeft op de kostprijs van de omverpakking. 
De zaagtand in figuur 5.5b wordt veroorzaakt door de recycle-installaties, zie uitleg figuur 5.5a. 

De invloed van de Afnamehoeveelheid (tussen -60 % en +50 %) op de kostprijs varieert tussen 
de -0,6 % en 1,0 %. 
In figuur 5.5c is voor scenario 3 weergegeven welke invloed een hogere en lagere instelling van 
de parameter "afnamehoeveelheid" (de hoeveelheid die afgenomen wordt door de 
levensmiddelenfabrikanten) heeft op de kostprijs van de omverpakking. 
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De zaagtand in figuur 5.5c wordt naast de recycle-installaties ook veroorzaakt door de 
reconditioneer-installaties, zie uitleg bij figuur 5.5a. 

-45 

scenario 3 

0,8 

0,6 

Procentuele afwijking van de parameterwaarde Afnamehoeveelheid (%) 

Figuur 5.5c lnvlocd van de Afnamehocveelheid op de kostprijs bij scenario 3 

In figuur 5.6 is de invloed weergegeven op de kostprijs van een omverpakking als het 
percentage dat van sorteren naar recycling gaat toe- of afneemt. Hierbij worden alleen scenrario 
2 en 3 weergegeven omdat retourscenario 4 een combinatie is van retourscenario 2 en 3. Het 
lijkt erop alsof de invloed van, bet percentage dat van sorteren naar recyclen gaat lineair is op de 
kostprijs. Echter uit nader onderzoek blijkt dat de gebouwkosten en de vaste bewerkingskosten 
een niet-lineaire invloed hebben op de kostprijs. 

De lijn uit figuur 5.6 lijkt lineair omdat de productiekosten ten opzichte van gebouwkosten en 
vaste bewerkingskosten zo groot zijn dat de niet-lineariteit niet meer waarneembaar is. In 
bijlage 5.6 is voor retourscenario 2 en in bijlage 5.7 is voor retourscenario 3 weergegeven hoe 
de verschillende kostensoorten invloed hebben op de kostprijs als bet percentage dat naar opslag 
gaat toeneemt van 0% naar 100%. 

In bijlage 5.5 is het resultaat van deze analyse voor de 4 retourscenario's weergegeven. De vijf 
parameters waarvoor de kostprijs bet meest gevoelig is staan per retourscenario weergegeven in 
tabel 5. I 0. Tussen haakjes staat procentuele afwijking van de kostprijs vermeld, als de 
parameterwaarde I % hoger wordt ingesteld. 
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0 K) 20 30 40 so 60 70 80 90 

Percentage dat van Sorteren naar Opslag gaat (%) 

Figuur 5.6 lnvloed percentage van sorteren naar opslag op de kostprijs van een omvcrpakking 

Tabel 5.10 Parameters waarvoor de kostprijs het gevoeligst voor is 

Retourscenario I Retourscenario 2 Retourscenario 3 

Fabricagekosten omverpakking Verliesfactor (1,72%) Verliesfactor (2,22%) 
(0,87%) 

Verlicsfactor (0,21 %) Percentage <lat van sortcren Percentage dat van sorteren 
naar recycling gaat (0,8 I%) naar recycling gaat (0, 79%) 

Gcwicht omverpakking (0,09) Fabricagekosten omverpakking Fabricagekosten omverpakking 
(0,69%) (0,69%) 

Virgin granulaat (0,07%) Variabele bewerkingskosten Variabele bewerkingskosten 
sorteren (0, I 3) sorteren (0,13) 

Variabele bcwerkingskostcn Gewicht omverpakking Gewicht omverpakking 
recyclcn (0,05%) (0, 10%) (0,10%) 
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--- Scenario 2 

• • • • • • • Scenario 3 

Retourscenario 4 

Verliesfactor (2,27%) 

Percentage <lat van sorteren 
naar recycling gaat (80%) 

Fabricagekosten omverpakking 
(0,63%) 

Variabele bewerkingskosten 
sorteren (0, I 6%) 

Gewicht omverpakking 
(0,10%) 



6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 
Dit hoofstuk bevat de conclusies die getrokken kunnen warden op basis van de resultaten van 
dit onderzoek. In paragraaf 6.2 warden de conclusies gegeven met een korte toelichting. 
Paragraaf 6.3 bevat de aanbevelingen op basis van de resultaten van het onderzoek warden 
gegeven. 

6.2 Conclusies 
Conclusie 1 
Het gebruik van een meermalige kunststof omverpakking door de levensmiddelenketen is 
duurder dan een kartonnen omverpakking bij de aannamen die in het onderzoek zijn gemaakt, 
zie tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Vergelijking kartonnen omverpakking met meermalige kunststof omverpakking 

Kartonnen omverpakking Meermalige kunststof omverpakking rctour- retour- retour-
scenario I scenario 2 scenario 3 

lnkoopprijs fl . 0,60 Vergoeding voor retourtraject fl. 2,90 fl. 1,35 fl . I , 15 

Verwijderingskosten fl . 0,00 Vergocding voor administratiekosten fl . x,xx fl . x,xx fl . x,xx 

Winstmarge fl . x,xx fl . x,xx fl. x,xx 

I Totale kosten I 11.0.60 I fl . x,xx fl . x,xx fl . X,XX 

Conclusie 2 
De kosten van bet retourtraject een een meermalige kunststof omverpakking zijn bet meest 
gevoelig voor: 
• het percentage omverpakkingen dat verlorengaat in de levensmiddelenketen, 
• bet aantal keer dat de omverpakking als 'product' hergebruikt kan warden, 
• de fabricageprijs van een nieuwe kunststof omverpakking. 

Conclusie 3 

retour-
scenario 4 

fl 1,05 

fl . x,xx 

fl. x,xx 

fl . x,xx 

Centraal of decentraal bewerken van de meermalige kunststof omverpakkingen beeft weinig 
invloed op de kosten van bet retourtraject per jaar. 

De conclusies warden nader toegelicht in bijlage 6.1 
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6.3 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek adviseren we Wavin Trepak om op dit moment 
geen verder onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van de meermalige kunststof 

omverpakking voor de droge kruidenierswaren voor de levensmiddelenketen. 

Het verscbil tussen de kosten van een kartonnen omverpakking en een kunststof omverpakking 
is zo groot (minimaal tweemaal zo groot bij de aannamen in dit onderzoek) dat we bet niet 
waarschijnlijk acbten <lat middels nader onderzoek dit verschil overbrugd kan worden. 

We adviseren Wavin Trepak met verder onderzoek te wachten, echter we) de ontwikkelingen in 
de levensmiddelenketen in de gaten te houden. Indien de interresse naar deze omverpakking 

vanuit de levensmiddelenketen toeneemt kan Wavin Trepak bierop inspelen. 

Indien Wavin Trepak het onderzoek wil voortzetten, adviseren we om: 
• de fabricagekosten van de omverpakking nader te analyseren. We verwacbten dat bier 

eventueel een reductie van ongeveer 20% te bebalen is waardoor de kostprijs met ongeveer 
I 3 % gereduceerd kan worden; 

• bet aantal maal dat een omverpakking als product kan worden bergebruikt nader te 
analyseren. We verwacbten dat deze eventueel tot 10 keer hergebruik kan stijgen waardoor 
de kostprijs van de omverpakking met ongeveer 24% gereduceerd worden; 

• middels gesprekken met de partijen in de levensmiddelenketen het percentage van de 
omverpakkingen dat in de keten verloren gaat nader te beschouwen. Indien deze gereduceerd 
kan worden naar 5 % is de kostprijs met ongeveer 11 % te reduceren. 
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Bijlage 1.1 Verklarende woordenlijst 

Bewerkingscentra 
Centra waar de bewerkingen van het retourtraject (sorteren, reconditioneren, recyclen en opslag) plaats 
kunnen vinden. 

CBL 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 

CBS 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

Consumentenverpakking in de levensmiddelenketen 
Een verpakking die een beperkte hoeveelheid (uitgedrukt in aantal, kg of liter) levensmiddelen bevat 
overeenstemmend met een verbruikspatroon waarbij behoud van product kwaliteit mogelijk is. 

Colli 
Yerzendeenheid 

ECR 
Efficient Consumer Response 

Grondvorm 
Geeft de volgorde van de bewerkingen in het retourtraject weer en welke omverpakkingen waar 
bewerkt worden. 

Herbruikbaar als 'product' 
- direct: de omverpakking kan na gebruik zonder extra bewerkingen opnieuw gebruikt worden. 
- indirect: de omverpakking moet na gebruik eerst gereconditioneerd worden voordat deze opnieuw 

gebruikt kan worden. 

Herbruikbaar als 'materiaal' 
De omverpakking kan na gebruik zodanig bewerkt worden dat het materiaal hergebruikt kan worden 
voor de productie van 'nieuwe' omverpakkingen. 

Kostprijs van de meermalige kunststof omverpakking 
De kosten van het gebruik van een kunststofverpakking en het bewerken van de omverpakking (na 
gebruik) om deze herbruikbaar te maken als 'product' ofhet materiaal waarvan de omverpakking 
gemaakt is weer herbruikbaar te maken voor productie van nieuwe omverpakkingen. 

Levensmiddelenketen 
De levensmiddelenketen bestaat uit fabrikanten en retailers van levensmiddelen. 

Locatie-allocatie model 
Model ter bepaling van aantal, locatie, capaciteit van bewerkingscentra in het retourtraject. 

Meermalige (verpakking) 
Dit wil zeggen dat de verpakking als 'product' (verpakking) kan worden hergebruikt of dat het 
materiaal waarvan de verpakking gemaakt is hergebruikt kan worden om ' nieuwe' verpakkingen van 
te maken. 

Omverpakking voor de levensmiddelenketen 
Alie producten, vervaardigd van materiaal van welke aard dan ook, die kunnen worden gebruikt voor 
hct insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van levensmiddelen die omsloten zijn door 
cen consumentenverpakking, over het gehele traject van producent van levensmiddelen tot 
cindgebruiker. 
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Reconditioneren van een omverpakking 
Is het bewerken (wassen en drogen) van een omverpakking opdat deze voldoet aan de eisen van haar 
afnemers en als 'product' hergebruikt kan worden. 

Recyclen van een omverpakking 
Is het bewerken van de omverpakkingen opdat het materiaal waarvan de omverpakking gemaakt is 
weer gebruikt kan worden voor de productie van omverpakkingen of andere producten. 

Retailer 
Detailhandelaar. 

Retourtraject 
Geeft de mogelijke retourscenario's weer die een omverpakking kan doorlopen om weer hergebruikt te 
worden als 'product' of materiaal. Het traject start bij het distributiecentrum en eindigt bij het 
atleveren van omverpakkingen aan de fabrikant van levensmiddelen. 

Retourscenario 
Een mogelijk retourtraject. 

Sorteren van een omverpakking 
Houdt in dat een omverpakking beoordeeld wordt op een aantal eigenschappen (zoals kleur en 
afmeting) en vervolgens ingedeeld wordt naar deze eigenschappen. 

Transport 
Het transporteren van goederen van de plaats van verzending naar die van bestemming. 
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Bijlage 1.2 Toelichting ontwerp omverpakking 

De omverpakking waar in het onderzoek vanuit is gegaan is een wrapp-around. 
De wrapp-around in gebruikstoestand staat weergegeven in figuur 1. De wrapp-around heeft een 
afmeting (L*B*H) van 30*40*40 cm. Dit is een midden afmeting binnen de collomodulaire 
maatreeks [Stichting "Collomoduul"]. 
Figuur 2 toont een lege wrapp- around tijdens transport, opslag en handling in het retourtraject. 
Het ontwerp is gebaseerd op de ontwerpen van de huidige verpakkingen van droge 
kruidenierswaren. 

Figuur I Wrapp-around in gebruikstoestand 

L B 

B L 

Figuur 2 Lege wrapp-around 

- 31 -



Bijlage 3.1 Toelichting aanbieders, aanbodlocatie en aanbod. 

Als aanbodlocatie van de omverpakkingen worden de distributiecentra van retailers gekozen die 
gezamelijk een marktaandeel hebben van 57 % [bron 8] . 
De locaties van de distributiecentra voor droge kruidenierswaren van deze retailers staan in 
onderstaande tabel weergegeven evenals het aantal omverpakkingen wat jaarlijks op deze 
locatie vrij komt. 
Het aantal dat vrij komt op de distributiecentra van een retailer wordt vastgesteld door 
vermenigvuldiging van het marktaandeel van de retailer (percentage) met het aanbod van 
omverpakkingen per jaar [bron 9]. Per distributiecentrum van de retailer wordt het totale aanbod 
per jaar van deze retailer vermenigvuldigd met het afzetpercentage van het betreffende 
d istributiecentrum. 

Formule: 
Aanbod per retailer per jaar = totaal aanbod in NL per jaar * marktaandeel van de retailer 
Aanbod per distributiecentrum per retailer= aanbod per retailer per jaar * afzetpercentage van totale 

jaarafzet van retailer per distributiecentrum 

De marktaandelen van de retailers zijn gebaseerd op gegevens van het CBL over 1996 [bron 8]. 
De afzet gegevens zijn gebaseerd op gegevens afkomstig uit gesprekken met retailers [bron 9]. 
Bij het aanbod per DC per jaar is rekening gehouden met een verlies percentage van 
omverpakkingen in het heentraject van IO% [bron 3]. 

retailer (marktaandeel) locaties distributiecentra aanbod per jaar [stuks]*I000 

Albert Heyn (27,2 %) Zaandam 10.683 
Zwolle 10.683 
Tilburg 10.683 

Schuitema (10,2 %) Woerden 4.770 
Gieten 1.400 
Raalte 1.400 
Son 1.400 
Krabbedijke 963 
Heerenveen 963 
Elst 963 

Unigro (8,7 %) Den Bosch 5.472 
Doetinchem 5.472 
Drachten 5.472 
Neer 5.472 
Waddinxveen 5.472 

Edah( 7 %) Den Haag 6.453 
Ede 6.453 
Hoogeveen 6.453 
Someren 6.453 

De Boer (4%) Beilen 9.180 
Klundert 9 .180 

I Totaal 57, 1 % 115.560 
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Bijlage 3.2 Toelichting afnemers 

Aangezien de afnemers van de omverpakkingen niet bekend zijn moet een aanname gemaakt 
worden voor de vestigingsplaats van de afnemers en de vraag per afnemer. 
Aangenomen wordt dat de afnemers over Nederland verspreid zitten . Hiertoe is Nederland 
opgedeeld in 36 regio's volgens een opdeling zoals deze door het CBS gemaakt wordt. 
Er wordt uitgegaan van een totale vraag per regio die op een centrale locatie in de regio 
geleverd dient te worden. Hierbij wordt impliciet aangenomen dat de afnemers verspreid over 
de regio gevestigd zijn. Als centrale locatie in een regio is gekozen voor een stad met meer dan 
40.000 inwoners gebaseerd op gegevens van CBS van februari 1997. 

De totale vraag is gebaseerd op het aantal omverpakkingen met droge kruidenierswaren dat 
wekelijks door de distributiecentra aan de supermarkten wordt geleverd (bron 9]. 
Door hierbij het aantal omverpakkingen op te tellen dat naar verwachten in het heentraject 
verloren gaat ( I 0% van totaal afgenomen omverpakkingen ) wordt de totale afname van 
omverpakkingen per jaar berekend. 

De vraag naar omverpakkingen is 128,4 miljoen per jaar. 
In onderstaande tabel staat de vraag naar omverpakkingen per jaar per regio weergegeven . 

Regio vraag [stuks] Regio vraag [ stuks] 
*1.000.000 *1.000.000 

Alkmaar 2,552 : Grornngen 
AfrnelO.. --5 833' ·············································· Haarlem-------··· 

I ! I 

A-m-s+te- r- .-a-m------a-;-093 I Reerlen 4, 
Apeldoorn :729 ' , 
Arri hem 4,0101 , 
·~s_s_e_n--------,---,0-:--n-e : r: 
Bergen op Zoom : 6~-271 ; 3, 
Delft -- -- ·····- i - 0,875 l , 
DenFle er , -a-g i , 
De...ente_r ___ _ __ 2;406i ,750 
Dordrecnt 2714 ! , Rot r;413·g 
Dracfffen 2:771 j : DenBosc 4~885. 
·Eae : a-96~i - --ilill:5urg ,-8l2-
"Emdho...en 3-;-S-6- , g-
Emmen O;E02 i , 187 
Enschede s ;323 j 2;042 
Goes 4,448 : 3,8"64 
GOuda 3;864j 4,083 

128-;40 

In Nederland zijn volgens het CBS 1761 fabrikanten van droge kruidenierswaren gevestigd. 
Van deze bedrijven is 2% ( 35 bedrijven) gevestigd in de regio Alkmaar. 
Er komen dan 128,4 * 0,02 = 2,552 miljoen omverpakkingen uit de regio Alkmaar. 
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Bijlage 4.1 Toelichting kosten van retourtraject 

Transportkosten 

Voor transportkosten per tijdsperiode van een locatie A naar een locatie B geldt: 

(Transporttijd van een vrachtwagen tussen locatie A en B (in uren) * kosten van een 
vrachn.vagen met chauffeur (in gulden/uur) + handlingkosten (in gulden)) * (het aantal 
omverpakkingen dat per tijdsperiode van locatie A naar locatie B moet (stuks) I bet aantal 
omverpakkingen dat in een vrachtwagen past (stuks)) 

De handlingkosten zijn de kosten van het in- en uitladen van de vrachtwagen. 

aannamen: 
• transporttijd is bepaald op basis van een routeplanningspakket (Route 66) 

Dit pakket maakt onderscheid naar postcodelocatie en verschillende soorten wegen . Voor 
elke soort weg geldt een andere gemiddelde snelheid. 

• kosten van een vrachtwagen met chauffeur: I 00 gulden per uur [bron 1] 
• aantal omverpakkingen dat ongesorteerd in een vrachtauto kan worden getransporteerd = 40 

pallets * 200 omverpakking per pallet= 8000 omverpakkingen per vrachtwagen [bron 1,2] 
• aantal omverpakkingen dat gesorteerd in een vrachtauto kan worden getransporteerd = 40 

pallets * 250 omverpakking per pallet= 10000 omverpakkingen per vrachtwagen [bron 1,2] 
• handlingtijd per rit is 2 * een half uur [bron 1] 

De hieronder vermelde kostensoorten zijn in een spreadsheet geplaatst. 
Ter be'rekening van de kosten dienen de parameters per kostensoort ingevoerd te worden in de 
spreadsheet 

Locatiekosten. 
De locatiekosten zijn als volgt opgebouwd [Alligri, 1993]: 
Gebouwkosten 
• halkosten afschrijving en interest van een hal 
• grondkosten interest over gemiddeld ge"investeerd vermogen in grond. De grond wordt 

niet afgeschreven, omdat we verwachten dat de grond niet in waarde zal 
afnemen. 

Vaste medewerkers 
• loonkosten voor medewerkers die bewerkingen op de locatie coordineren. 

aannamen: 
• afschrijvingstermijn hal 25 jaar [bron 3] 
• restwaarde hat; fl. 0,- [bron 3] 
• interestpercentage; 6% over gemiddeld ge"investeerd vermogen [bron 3] 
• kostprijs van een hal o.b.v . 

- benodigd aantal m2; is gerelateerd aan de bewerkingen die in de hat plaats vinden 
- kostprijs hat per fl . 550,- I rn2 en kostprijs bestrating grond fl. 45,- / nt [bron 5] 

• kostprijs perceel o.b.v. 
- benodigd aantal m2 grond is gerelateerd aan de grootte van de hal 
- kostprijs van grond is gesteld op fl. 150,- / nt [bron 5] 

• kostprijs werknemers o.b.v. 
- aantal bewerkingen en aantal ploegen wordt aantal benodigde werknemers bepaald 
- loonkosten per indirecte werknemer fl. 90.000,- I jaar [bron 3] 
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Bewerkingskosten [Blox, I 992J 
Kosten van opslag 
• vaste kosten 

- loonkosten van de magazijnmedewerkers 
- afschrijving hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld heftrucks, gereedschap, stellages 
- interest over gemiddeld gei"nvesteerd vermogen in hulpmiddelen 

aannamen: 
• aantal medewerkers op een opslag locatie gerelateerd aan het aantal omverpakkingen dat op 

deze locatie opgeslagen wordt 
• loonkosten van magazijnmedewerkers: fl. 70.000,- per jaar [bran 3J 

Kosten van sorteren 
• vaste kosten 

- afschrijving hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld heftrucks, gereedschap, stellages 
- interest over gemiddeld ge"investeerd vermogen in hulpmiddelen 

• variabele kosten 

aannamen: 
• dit zijn de kosten van het sorteren van een omverpakking op afmeting en kleur 
• totale investering in hulpmiddelen op een sorteerlocatie is gerelateerd aan het aantal 

producten dat op deze locatie gesorteerd wordt 
• afschrijvingsperiode hulpmiddelen in 7 jaar [bran 3J 
• restwaarde is fl. 0,- [bran 3J 
• interest percentage is 6% [bran 3J 
• variabele kosten van sorteren per omverpakking fl. 0,20 (bran I OJ 

Kosten van reconditioneren 
• vaste kosten 

- afschrijving van machine en hulpmiddelen 
- interest over gemiddeld ge"investeerd vermogen in machine en hulpmiddelen 
- onderhoudskosten machines en hulpmiddelen 

• variabele kosten 

aannamen: 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

dit zijn de kosten van het reinigen van een omverpakking 
totale investering in machine en hulpmiddelen op een reconditioneerlocatie is gerelateerd aan 
het aantal omverpakkingen dat op deze locatie gereconditioneerd dient te warden 
afschrijvingsperiode van machines en hulpmiddelen is 7 jaar (bron 3J 
restwaarde is fl . 0,- (bran 3J 
interest percentage is 6% [bran 3J 
variabele kosten reconditioneren per omverpakking fl. 0,055 [bran I OJ 

Kosten van recyclen 
• vaste kosten 

- afschrijving van machines en hulpmiddelen 
- interest over gemiddeld ge"investeerd vermogen in machine en hulpmiddelen 
- onderhoudskosten machines en hulpmiddelen 

• variabele kosten 

aannamen: 
• dit zijn de kosten van verrnalen van de omverpakkingen en het regranuleren van het 

maalgoed 
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• totale investering in machine en hulpmiddelen op een recyclelocatie is gerelateerd aan het 
aantal omverpakkingen dat op deze locatie gerecycleerd dient te worden 

• afschrijvingsperiode van machines en hulpmiddelen is 7 jaar [bron 3] 
• restwaarde is fl . 0,- [bron 3] 
• interest percentage is 6% [bron 3] 
• variabele recyclekosten per omverpakking fl. 0,29 [bron 1 O] 

Productiekosten 
De kosten zijn opgebouwd uit: 
• fabricagekosten 

dit is de kostprijs van fabricage van een omverpakking, exc1usief de marktprijs van de 
grondstoffen 

• grondstotkosten 
de marktprijs van de grondstoffen die bij fabricage zijn toegevoegd. Het betreft hier de 
kosten van virgin PP-granulaat 

Het percentage regranulaat in een omverpakking is athankelijk van de kwaliteit van het 
regranulaat en het percentage regranulaat waaruit de omverpakking gemaakt kan worden. 
Tevens bepalen deze parameters het benodigd tonnage virgin PP-granulaat dat ingekocht moet 
worden 

aannamen: 
• fabricageprijs omverpakking; fl. 2,50 [bron 2] 
• marktprijs/kg virgin PP-granulaat; fl . 1,60 [bron 3] 
• kwaliteit regranulaat: 85% regranulaat is geschikt voor fabrikage van omverpakkingen [bron 

3,1] 
• percentage regranulaat/omverpakking: een omverpakking kan van 100% regranulaat 

gemaakt worden [bron 3,4] 

Voorraadkosten [Goor, 1994] 
Voor de voorraadkosten worden de interest kosten over het gemiddeld gei"nvesteerd vermogen 
in omverpakkingen dat in om loop is doorberekend. 
Het gemiddeld aantal omverpakkingen dat in omloop is, is gerelateerd aan de cyclustijd van de 
omverpakking door het heen- en retourtraject. 
De cyclustijd is de tijd die een omverpakking doet over een omloop door het heen- en 
retourtraject. 

Ge"investeerd vermogen in omverpakkingen: 
gemiddeld aantal omverpakkingen in omloop gedurende een cyclustijd * waarde van de 
omverpakking 

aannamen: 
• gemiddeld aantal omverpakkingen in omloop per cyclustijd = gemiddelde vraag naar 

omverpakkingen in een cyclustijd 
• waarde van een omverpakking = kostprijs per omverpakking 
• cyclustijd van een omverpakking is IO weken [bron 3] 

Verkoop van regranulaat aan andere ketens 
Het percentage regranulaat dat niet herbruikbaar is voor productie van omverpakkingen, wordt 
verkocht op de markt voor regranulaat. 

aanname: 
• marktprijs PP - regranulaat: fl. 1,- I kg [bron 3] 
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Bijlage 4.2 Het wiskundig model 

Voor het bepalen van het aantal en de locaties van de bewerkingscentra is dit 
inrichtingsvraagstuk in een wiskundig model vertaald. Het wiskundigmodel is in de vorm van 
een stroommodel op papier gezet om het vervolgens te vertalen in een computermodel 
(AIMMS). Met behulp van het computermodel is de grondvorm van het retourtraject bepaald. 

In het wiskundig model wordt het aantal en de locaties van bewerkingscentra in het retourtraject 
en de stroom van omverpakkingen tussen deze bewerkingscentra bepaald, waarbij de 
transportkosten minimaal zijn. 

De doelstellingsfunctie 
De doelfunctie van het stroommodel wordt als volgt gedefinieerd: 

min! TTK 

waarbij TTK staat voor de som van de transportkosten van de omverpakkingen tussen de 
verschillende locaties. 

De transportkosten (TTK) 
De transportkosten bestaan uit de som van de kosten van transport tussen twee locaties in het 
retourtraject. 

TTK=[[Tkyz +[[Tkuv 
Y Z UV 

Hieronder worden eerst de parameters en de variabelen gedefinieerd die gebruikt worden in het 
stroommodel. Dit wiskundig model geeft per locatie en transport de in- en outputrestricties en 
de kosten weer. 

Lijst van indices, parameters en variabelen: 

Indices 
a = { I , ... ,i} = aanbodlocaties 
s = { I , ... j} = sorteerlocaties 
w = { I , .. . ,I} = reconditioneerlocaties 
r = { I, .. . ,m} = recyclclocaties 
o = { I , ... ,n} = opslaglocaties 
p = { I , ... ,q} = productielocaties 
g = { I , ... ,I) = gebruikslocaties 
ak = : I , .. . ,u} = andere ketens 
yz = {as, ar, sak, sw, sr, so, wr, wak, wo, oak, og, po} 

= van locatie y naar locatie z 
uv = { rp, rak, vp} = van locatic u naar locatie v 

Parameters 
X het aantal omvcrpakkingen dat aangebodcn wordt op aanbodlocatie a [stuks] 

a 

'P 
as 

7t 

hct dec l van de omvcrpakkingcn dat van aanbodlocatic a naar sorteerlocatie s gaat [%/100] 

hct dee! van de omvcrpakkingen dat van aanbodlocatic a naar recyclelocatie r gaat. [%/100] 

het dcel van de omverpakkingen dat nict verloren gaat tijdens transport. [%/ 100] 

de transportkosten van ecn nict op afmeting gesorteerde omverpakking van locatic y naar locatic z [gulden/ stuk] 

de transportkosten van ccn op afmeting gesortecrdc omverpakking van locatic y naar locatie z [gulden/ stuk] 
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de transportkosten van granulaat van U naar V [gulden /kg] 

ornrekenfactor voor bepaling van de kosten van transport van ongesorteerde omverpakkingen (%/100] 

het deel van de omverpakkingcn dat van sorteerlocatie s naar opslaglocatie o gaat (%/100] 

het deel van de ornverpakkingen dat van sorteerlocatie s naar reconditioneerlocatie w gaat (%/ 100] 

het deel van de ornverpakkingen dat van sorteerlocatie s naar recyclelocatie r gaat (%/100] 

het dee I van de ornverpakkingen dat van sorteerlocatie s naar andere keten ak gaat (%/100] 

het dee I van de ornverpakkingcn dat van reconditioneerlocatie w naar opslaglocatie o gaat (%/100] 

het dee I van de ornverpakkingen dat van reconditioneerlocatie w naar recyclelocatie r gaat (%/100] 

het dee I van de ornverpakkingen dat van reconditioneerlocatie w naar andere keten ak gaat [%/ I 00] 

aantal ornverpakkingen dat van o naar een andere keten gaat [stuks] 

het dee I van vraag naar ornverpakkingen op gebruikerslocatie g dat gcleverd wordt door opslaglocatie o[o/o/100] 

het percentage afval dat ontstaat tijdens productie (%/100] 
het percentage regranulaat per ornverpakking. (%/100] 

de omrekenfactor van aantal omverpakkingen naar kg granulaat.[kg/stuks] 

het dee I van het regranulaat, output bij recyclcn, dat kwalitatief niet rneer geschikt is voor productie van 

ornverpakkingen (%/ 100) 
het rnaxirnaal toegestane dee I regranulaat in een nieuw te produceren ornverpakking (%/ 100) 

hct aantal omverpakkingen dat gevraagd word! op gebruikerslocatie g [stuks] 

Variabelen 
TVK 
TTK 
Tk yz 

Tk 
UV 

Vkd 

Vks 
s 

Vkw 

Vkr r 

Vko 

w 

0 

X yz 

xgran 
IIV 

de sorn van de locatiekosten[guldcn] 

de sorn van de kosten van transport [gulden] 

de transportkosten van locatie y naar locatie z [gulden) 

de transportkosten van locatie u naar locatie v [gulden] 

degebouwkosten op locatie d [gulden] 

de gebouwkosten van sorteren op locatic s [gulden] 

de gebouwkostcn van reconditioncrcn op locatie w [gulden] 

de gebouwkosten van recyclen op locatie r [gulden] 

de gebouwkostcn van opslag op locatie o [gulden] 

het aantal ornverpakkingen dat van locatie y naar locatie z gaat. [stuks] 

de hocveelheid granulaat dat van locatie u naar locatie v gaat. [kg] 

het aantal ornverpakkingen dat geproduceerd rnoet worden [ stuks] 

I als de ornverpakkingen op afmeting gesorteerd wordcn op fysieke locatie s 

0 als de ornverpakkingcn niet op atincting gesorteerd wordcn op fysicke locatie s 
1-

g s 

Stroommodel 
Per locatie en transport van die locatie naar volgende locaties worden de restricties en kosten in 
kaart gebracht. Bij elke locatie wordt een figuur weergegeven. Een hokje betekent een fysieke 
locatie en de pijlen betekenen het transport tussen de locaties. Tijdens transport kunnen 
omverpakkingen verloren gaan. De omverpakkingen die verloren gaan verlaten de 
levensmiddelenketen. In de figuur wordt dit verlies niet weergegeven. In het wikundig model 
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wordt met dit verlies wel rekening gehouden en als zodanig in de formules opgenomen. 

In het model wordt gestart bij de aanbieders van omverpakkingen en stopt het retourtraject bij 
het atleveren bij de levensmiddelenfabrikanten. 

Aanhodlocatie (a) ander ketens A Retailers 

Het aantal omverpakkingen dat op 
aanbodlocatie a aankomt is gelijk aan x . 

opstag (o) --->llevensmiddelentabrikanten (Q) 

ander ketens " •~ ~ - -. =l(ge_bru_ ik_• rs~) - --~ 

a 

input: X 
a 

De aangeboden omverpakkingen op locatie 
a gaan naar sorteerlocatie s of, indien het 
gaat om een eenmalige omverpakking, naar 
recyclelocatie r. 

output: " v + "x L../1- as L ar 
S R 

productie (Pl 

i 
anderketens virgin granulaat 

De output van aanbodlocaties worden gelijk gesteld aan de input van sorteerlocaties 

met: 
• X ='PX 

as as a 

• xar =<parxa 

• "'P +"<p =1,0 ~'P ~ 1,0 ~<p ~1 L as L ar as ar 
S R 

Transport van Retailers naar Sorteren en Reeve/en 

ander ketens r Retailers Het aantal omverpakkingen dat van 
aanbodlocatie a naar een sorteerlocatie of 
recyclelocatie getransporteerd wordt is 
gelijk aan het aantal omverpakkingen dat 
aangeboden wordt op aanbodlocatie a, er 
geldt: 

Gebruikers retailer (a} opslag (o) -► ensmiddelenfabrikanten (g) 
_!_aa~bod!ocatie) ander ketens ,._~ ----,1 ,( ~g•_llf_uik_er_s) ___ ~ 

input: "v +" v L...JA as L...JA a r 
S R 

Gedurende transport van omverpakkingen 

L 
soneren (s) ander ketens 

I --~~~-~ 
recyden (r) -► productie (Pl 

ander ketens virgin granulaat 

raken er omverpakkingen verloren. Het dee! van de omverpakkingen dat gedurende transport 
verloren gaat wordt gelijk gesteld aan I-TI . Verloren betekent dat de omverpakkingen de 
levensmiddelenketen verlaten om niet meer terug te keren . 

output naar recyclelocatie r en sorteerlocatie s: n:(" v +" v ) 
L../1- as L.../1- ar 
S R 

verlies: ( I -n:)(LXas + LXar) 
S R 

met: 
• 

kosten: 
Bij op afmeting gesorteerde omverpakkingen is de beladingsgraad van een drager hoger dan bij 
ongesorteerde verpakkingen. De transportkosten per omverpakking zijn T + als deze gesorteerd 

zijn op afmeting en T - als de omverpakkingen niet op afmeting gesorteerd zijn . 
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De transportkosten van aanbodlocatie a naar recyclelocatie r wordt weergegeven door: 

Tka, =Xa,Ta~ 

De transportkosten van aanbodlocatie a naar sorteerlocatie s wordt weergegeven door: 

Tkas =XasTa~ 

met: 
• Ty: =-cry: 

• Ty::?: O,Ty: :?: O,Xyz:?: 0, 't :?: 0 

Sorteerlocatie {s): 

ander ketens Retailers De input van sorteerlocatie s is gelijk 
aan bet aantal omverpakkingen (output) 
van aanbodlocaties, verminderd met de 
verliezen die tijdens transport hebben 
plaats gevonden. 

-►levensmiddelenfabrikanten (glj 
(gebruikers) 

input: n'° v =n'°'¥ X 
L_/'l.as ~ as a 
A A 

anderkelens 

productie (p) 

virgin granulaat 

De output van sorteerlocatie s gaat naar een opslaglocatie (niet vervuilde en onbeschadigde 
omverpakkingen, op kleur en afmeting gesorteerd), een reconditioneerlocatie (vervuilde en 
onbeschadigde omverpakkingen), een recyclelocatie (beschadigde omverpakkingen) of naar 
andere ketens. 

output: LXso + I,xs, + I,xsw + I,x.<ak 
0 R W AK 

met: 

• X =a n~ '¥ X 
so so L....t as a 

A 

• X =~ 1t~ '¥ X 
sw t--'sw L...,; as a 

A 

• X =y 7t~ '¥ X 
sr sr L....t as a 

A 

• x sak= 0sak7tL'¥asxa 
A 

• '°a +'°~ +'°y +'°o k=l,0 s a s l,0 s~ s l,0 s y s l ,0sO ks l , ~ so LP sw ~ sr L sa so P sw sr sa 
0 W R Ak 
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Transport van sorteren naar ops/a,:. reconditioneren, reeve/en en andere ketens 

ander ketens i Retailers Voor transport van sorteerlocatie s naar 
reconditioneerlocatie w, recyclelocatie r, 
opslaglocatie o en andere ketens ak geldt: 

► ensmiddelenfabrikanten (g) 
(gebruik&fs) 

input: '° v + '° v + '° v + '° x 
L../1- so L../1- sr L../1- sw L sak 
0 R W AK 

output naar o,r,w en ak: 

1t(LX'so + LX'sr + LX'sw + LXsak) 
0 R W AK 

verJies: (I -1t)(LX'so + LX'sr + LX'sw + LXsak) 
0 R W AK 

kosten: 

andet ketens virgin granulaat 

De transportkosten van sorteerlocatie s naar opslaglocatie o worden weergegeven door: 

Tkso =XsoTs: 
De transportkosten van sorteerlocatie s naar reconditioneerlocatie w worden weergegeven door: 

Tksw =Xs,.(Ts:gs +Ts~gs•) 

waarbij g. de waarde I heeft als op locatie s op afmeting gesorteerd wordt en de waarde O als op 
locatie s niet op afmeting gesorteerd wordt. 

De transportkosten van sorteerlocatie s naar recyclelocatie r worden weergegeven door: 

Tksr =Xs/Ts',gs +Ts$s•) 

De transportkosten van Sorteren naar Andere ketens worden weergegeven door: 

Tksak =Xsa/Ts:~s +Ts~~s• ) 

Reconditioneerlocatie (w) ander ketens A Retailers 

In het algemeen geldt voor de 
reconditioneerlocatie dat de input 
afkomstig is van sorteren, omdat de 
omverpakkingen altijd eerst op 
beschadigingen gesorteerd worden voordat 
deze gereconditioneerd worden . 

Gebruikers ► evensmiddelenlabrikanten (g) 
(gebruikers) 

"c-----,--,,ander ketens 

I reco~ itionerent (w) 

► i-~ recycien (r)'J-►-p~,od-uctJ_;_(p_) -

ander ketens virgin granulaat 

input: 1t'° v =1t2'°'°n. 1P x 
f....rl- sw L.,L.,P sw as a 
S A S 

De gereconditioneerde omverpakkingen gaan naar opslag, de omverpakkingen die bij 
reconditioneren beschadigd zijn, gaan naar recyclen en de rest gaat naar andere ketens. 
Output: "v + '° v + '° x U' wo U' wr L, wak 

0 R AK 

met: 
• X =E 1t2'°'°n. 1P X 

W O W O L.,L.,t-' SW as a 
A S 

• X - T 1t2'°'°n. 1P X 
w,-1.:,w, L.,L.,Psw as a 

A S 

• X =K 1t2'°'°n. 1P X 
wak wak L.,L.,P s w as a 

A S 

• '°E +'°( +'°K k=],0 $ E $ ],0 $ ( $ ],0 $ K k$ ] L., wo L., wr L., w a wo wr w a 
0 R Ak 
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Transport van reconditioneren naar opslag, reeve/en en andere ketens 

ander ketens Retailers 

De input van transport van 
reconditioneerlocatie w naar opslaglocatie 
o, recyclelocatie r en andere ketens ak is 
gelijk aan de output van de 
reconditioneerlocatie w. 

Gebruikers J retailer (a) ] ► evensmiddelenfabrikanten (Q) 

(aanbodlocatie) / and,t' ketens ...,_.~ --. (gebruik_er~s) ---~ 

input: "x +" v + "x i..J wo L/'- wr i..J wak 
0 R AK 

I ,I soneren (s)

1 

I ander ket~ 

reconditioneren (w) 

recyclen (r) p<oductJe (p) 

i 
ander ketens virgin granulaat 

De output van het transport is gelijk aan de input minus de transportverliezen. 

output: naar o, r en ak: n(" X +" v + "X ) 
L.., wo ~wr L.., wak 
0 R AK 

verlies: ( I -1t)(V' WO+ [X wr + [x wak) 

0 R AK 

kosten: 
De transportkosten van reconditioneerlocatie w naar opslaglocatie o worden weergegeven door: 

Tkwo =X..,oT ; o 
De transportkosten van reconditioneerlocatie w naar recyclelocatie r worden weergegeven door: 

Tkw, =Xw,T :, 

De transportkosten van reconditioneerlocatie w naar andere ketens ak worden weergegeven 
door: 

Opslaglocatie {o) 

In het algemeen geldt voor de 
opslaglocatie dat de input bestaat uit 
gebruikte omverpakkingen (afkomstig van 
sorteren en reconditioneren) en nieuwe 
omverpakkingen (afkomstig van 
productie ). 

input: n(" v +" v +" v ) L/'- S O L/'- WO L/'- po 
s w p 

met: 

• X =a 1t '°' 'P X so so ~ as a 
A 

• X =E 1t2""n. 'P X wo wo L..,L.AJ sw as a 
A S 

Gebruikers 

ander ke1ens Retailers 

-► ensmiddelenfabr1kanten (Q) 
ander ketens -r-----,/ (gebruikers) 

'-'---.---~ ~-----

productie (p) 

i 
ander ketens virgin granulaat 

Het aantal omverpakkingen dat van productie naar opslaglocatie o gaat is gelijk aan de som van 
het tekort aan omverpakkingen bij opslaglocatie o. Als gevolg van de eis dat gedurende een 
periode altijd aan de vraag naar omverpakkingen voldaan moet worden geldt voor opslaglocatie 
o: 
• 

Vanuit de opslaglocatie o worden de omverpakkingen aan de levensmiddelenfabrikanten 
gelcverd of aan andere ketens. 
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output: ~ x + ~ x 
L.,, og L.,, oak 
G AK 

met: 
• l 

X =-P X og 
7t 

go g 

• l 
X =-x 

oak 1t oak 

• Xoak ::C: O 

Transport van opslag naar levensmiddelenfahrikanten en andere ketens 

De input van transport van opslaglocatie o 
naar levensmiddelenfabrikanten en andere 
ketens is gelijk aan de output van 
opslaglocatie. 

output naar g en ak: (~ p X + ~ v ) 
I.... og g Lr'-oak 
G Ak 

output verlies: I -TI L LX 
--( p X + ) . og g oak 

7t G Ak 

kosten: 

ander ketens 

Gebruikers 

De transportkosten van opslaglocatie o naar gebruik worden weergegeven door: 

Tkog =XogTo: 

De transportkosten van opslaglocatie o naar Andere ketens warden weergegeven door: 

Tkoak =Xoakro:k 

Productielocatie (p) 
ander ketens 

"'Retaik,rs 

.t. Retailers 

In het algemeen geldt voor de output van 
de productielocatie p dat deze gelijk is aan 
bet aantal gevraagde omverpakkingen bij 
opslag vermeerderd met de 
transportverliezen gedurende transport van 
productie naar opslag. 

Gebruikers -► evensmiddelenlabrikanten (g) 
·~~-- anderketens "~~ --, ~(ge_br_uik_er~•I ___ ~ 

ander ketens 

output: 1 
-X =(l-X)X 
1t p o p 

virgin granulaat 

verlies: xx 
p 

Xr is bet aantal omverpakkingen wat op P geproduceerd wordt. Dit is gelijk aan de vraag naar 
omverpakkingen vermeerderd met een extra aantal om de productieverliezen (X) te corrigeren. 
De input bestaat uit regranulaat en "virgin" granulaat. 

input: ~ V g ran + ~ V }!ran 
Lr'- rp 1./'-vp 
R V 
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De hoeveelheid regranulaat dat van recyclelocatie naar de productielocatie gaat is afhankelijk 
van bet aantal omverpakkingen dat geproduceerd wordt (~) en van .l... 

met: 
• ~ xgran= 
~ rp 

voor ,l.. ~ µ 

p 

voor ,l.. < µ 

• ( 1 -<P)(L,L,X ar + LLXsr + L,L,X w) 
). =Min[µ,----A_R ___ S_R ___ w_R __ ] 

µ[xp 

• 

• 
• 

~ v gran ='1¥ _ ~ v gran 
L...,A vp p L...,A rp 
V R 

O~µ~l,O~A~l 

O~<l>~l 

p 

De benodigde boeveelbeid kilogram virgin granulaat is gelijk aan de benodigde boeveelheid 
kilogram (re-)granulaat bij de productie van omverpakkingen minus de boeveelbeid kilogram 
regranulaat die bij productie ingezet kan worden. 

Transport van productie naar opslag 

input: I 
. -X 

1t po 

input procesafval: xx 
p 

output: X 
po 

verlies: (I -n) 
--X 

7t 
po 

kosten: 

and&r ketens A Retailers 

Gebruikers ..J ~etailer (a) 1 ( ) - > vensmiddelenfabrikanten (g) 
1 (aanbodlocatie) and&r ketens J..- ~ps ag 

O 
[(~g•_br_uik_er•~I ---~ 

---► soneren (s) ander ketens 

I recondiUoneren\•) 

"-----' ,--~-~ 
•---•►~► productie(p) 

y i 
ander ketens virgin granulaat 

De transportkosten van productielocatie p naar opslaglocatie o worden weergegeven door: 

Tkpo =XP0 TP: 
De transportkosten van producent v van virgin granulaat naar productielocatie p worden 
weergegeven door: 

Tk =X T gran 
vp vp vp 

Recvcle/ocatie (r): 

In bet algemeen geldt voor een 
recyclelocatie, dat de input afkomstig is 
van retailers als de omverpakkingen 
eenmalig gebruikt worden en van een 
sorteer- en reconditioneerlocatie als de 
omverpakkingen meermalig gebruikt 
worden: 

input: n(I,Xar + LX.,·r + r,x wr> 
A S W 

ander ketens 

Gc~ ikers ►- retailer {a-,----- ] ops lag (o) ___ ►levensmiddelenfabrikanten (g)II 
t_(aanbodl~ ande:_ketens _ ___ l(g_ebr_uik_er_s) ___ ~. 

lT__ soneren (s) I 1 
· ~--__,,ander ketens 

I I 
- --- ► ,..lx'"",-ecyd-on-(,.._lx-, 

I Retailers 

! 
ander kelens virgin granulaat 
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met: 

• xar=<parxa 

• X =y 1t~ '¥ X 
sr sr ~ as a 

A 

• X -r 1t2""n. '¥ X 
wr -':.wr L,L,Psw as a 

A S 

De output kan worden ingezet voor productie van omverpakkingen of kan naar andere ketens 
gaan. Een dee! (4>) van de omverpakkingen voldoet niet meer aan de aan de kwaliteit om 
ingezet te worden bij productie. De hoeveelheid regranulaat die naar productie gaat wordt 
beschreven bij de activiteit productie en wordt daarom niet herhaald. 

output: " V gran + "X gran 
i..;Arp L, rak 
P AK 

met: 
• "X gran Q " v " V " V " V gran L, rak = 1t(L_;A ar + i..;A sr + i..;A wr) - i..;A rp 

AK A S W P 

Transport van reeve/en naar productie en andere ketens 

De input van transport van regranulaat van 
recyclelocatie r naar productie en andere 
ketens is gelijk aan de output van een 
recyclelocatie r: 

input: "V gran + "X gran 
L,.;A rp L, rak 

' P AK 

De output van transport van is gelijk aan de 
input van transport verminderd met de 
verliezen die tijdens transport plaatsvinden. 

output: (" V gran + "X gran) 
1t L,.;A rp L, rak 

P AK 

verlies: ( 1 -1t)(LXr!ran + [Xr!t) 

P AK 

kosten: 

Gebruikers 

ander ketans A Retailers 

► nsmiddelentabrikanten (g) 
ander ketens (gebruikers) 

sorteren (s) ander ketens 

I recondiboneren (W) 

~ r--p,~od-ucti_;_(p)~ 

ander ketens virgin granulaat 

De transportkosten van recyclelocatie r naar productielocatie p worden weergegeven door: 

Tk =granT gran 
rp rp rp 

De transportkosten van recyclelocatie r naar andere ketens ak worden weergegeven door: 

Tk =X granT gran 
rak rak rak 
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Bijlage 5.1 Toelichting kosten retourscenario 1 

Deze bij lage geeft de kosten per jaar van het retourtraject weer voor optie A tot en met E. 

A decentraal recyclen, decentraal opslaan 
B centraal recyclen, decentraal opslaan 
C centraal recyclen, centraal opslaan 
D decentraal recyclen, centraal opslaan 
E decentraal recyclen, decentraal opslaan / kleine capaciteit 

Tabel I Kosten retourscenario I optie A tot en met D I* 1.000.000 gulden/jaar] 

Transportkosten 
Locatiekosten 
- gebouw 
- vaste medewerkers 
Bewerkingskosten 
- vaste bewerkingskosten 
- variabel bewerkingskosten 
Productiekosten 
Voorraadkosten 
Opbrengst Regranulaat 

Kosten per jaar 
.. 

KostpnJs per omverpakkmg 
Aantal locaties 

A 

2,93 
14 

8,4 

0,9 
2,5 

6,6 
16,8 

345,1 
4,5 

-8,7 

376,2 

B 

2,93 
9 

10,0 

0,9 
1,6 

6,6 
16,8 

345,1 
4,5 

-8,7 

376,8 

Tabel 2 Kosten retourscenario 2 optie Den E I* 1.000.000 guldcn/jaar) 

D E 

C 

2,92 
2 

10,3 

0,8 
0,4 

5,6 
16,8 

345,1 
4,5 

-8,7 

374,8 

cap. I 000 kg/uur cap. 3000kg/uur 
Transportkosten 
Locatiekosten 
- gebouw 
- vaste medewerkers 
Bewerkingskosten 
- vast bewerkingskosten 
- variabel bewerkingskosten 
Productiekosten 
Voorraadkosten 
Opbrengst Regranulaat 

I Kosten per jaar 
Kostprijs per omverpakking 
Aantal locaties 

3,01 
23 
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7,3 

1,2 
4, 1 

12,5 
20,2 

345,1 
4,6 

-8,7 

386,51 
2,90 

7 

7,2 

0,9 
1,3 

5,4 
16,8 

345 , 1 
4,4 

-8,7 

D 

2,90 
7 

7,3 

0,9 
1,3 

5,4 
16,8 

345,1 
4,4 

-8,7 

372,4 



Locaties: 

A Recyclen (6): Beilen, Ede, Klundert, Tilburg, Zaandam, Zwolle 
Opslag (9): Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Enschede, Rotterdam, 

Utrecht, Zwolle 
B Recyclen (1 ): Apeldoorn 

Opslag (9) : Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Enschede, Rotterdam, 
Utrecht, Zwolle 

C Recyclen (I): Apeldoorn 
Opslag (2): Apeldoorn, Enschede 

D Recyclen (6): Beilen, Klundert, Someren, Tilburg, Zaandam, Zwolle 
Ops lag (I): Harden berg 

E Roermond, Den Bosch, Someren, Tilburg, Woerden, Zaandam, Zwolle 
Opslag (9): Alkmaar, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Breda, Enschede, Rotterdam, Utrecht, 

Zwolle 
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Bijlage 5.2 Toelichting kosten retourscenario 2 

Deze bijlage geeft de kosten per jaar van het retourtraject weer voor optie I waarbij 50% van de 
omverpakkingen direct herbruikbaar zijn en voor optie 2 waar 70% van de omverpakkingen 
direct herbruikbaar zijn. 

Tabel I Kosten retourscenario 2 [• 1.000.000 gulden/jaar] 

50% naar opslag-50% naar 

Transportkosten 
Locatiekosten 
- gebouw 
- vaste medewerkers 
Bewerkingskosten 
- vast bewerkingskosten 
- variabel bewerkingskosten 
Productiekosten 
Voorraadkosten 
Opbrengst Regranulaat 

Kosten per jaar 
.. 

KostpnJs per omverpakkmg 
Aantal locaties 

Locaties 

Decentraal 

1,85 
8 

6,9 

1,6 
0,7 

4,4 
31 ,4 

193,8 
2,8 

-4,3 

237,3 

Decentraal, 50% direct naar opslaglocatie 

Centraal 

1,85 
I 

• Sorteren: Apeldoorn, Helmond, Utrecht, Zoetermeer 
• Recyclen: Apeldoorn, Utrecht, Zoetermeer 

9,1 

1,2 
0,2 

3,2 
31 ,5 

193,8 
2,8 

-4,3 

237,4 

70% naar opslag-30% naar 

Decentraal 

1,36 
9 

7,6 

1,5 
1,6 

2,8 
28,1 

133,2 
2,0 

-2,6 

174,3 

Centraal 

1,35 
I 

8,6 

1,5 
0,2 

1,8 
28,1 

133,2 
2,0 

-2,6 

172,8 

• Opslag: Apeldoorn, Helmond, Utrecht, Zoetermeer, Amsterdam, Enschede, Rotterdam, 
Zwolle 

Centraal, 50% direct naar opslaglocatie 
• Sorteren: Apeldoorn 
• Recyclen: Apeldoorn 
• Sorteren: Apeldoorn 

Decentraal, 70% direct naar opslaglocatie 
• Sorteren: Apeldoorn, Helmond, Zoetermeer, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle, Amsterdam 
• Recyclen : Zwolle 
• Opslag: Apeldoorn, Helmond, Zoetermeer, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle, Amsterdam, 

Utrecht, Enschede 

Centraal, 70% direct naar opslaglocatie 
• Sorteren: Apeldoorn 
• Recyclen: Apeldoorn 
• Opslag: Apeldoorn 
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Bijlage 5.3 Toelichting kosten retourscenario 3 
Deze bijlage geeft de kosten per jaar van het retourtraject weer. 

Tabel I Kosten retourscenario 3 [ • 1.000.000 gulden/jaar] 

Transportkosten 
Locatiekosten 
- gebouw 
- vaste medewerkers 
Bewerkingskosten 
- vast bewerkingskosten 
- variabel bewerkingskosten 
Productiekosten 
Voorraadkosten 
Opbrengst Regranulaat 

I Kosten per jaar 
Kostprijs per omverpakking 
Aantal locaties 

Locaties 
Decentraal 

80% naar opslag - 20% naar recyclen 
Decentraal 

6,1 

1,7 
1,4 

5,9 
31,9 

102,9 
1,8 

-1,7 

1so,ol 
1, 17 

8 

Centraal 
8,3 

1,6 
0,2 

3,8 
31,9 

102,9 
1,8 

-1,7 

1,16 
I 

• Sorteren/Reconditioneren: Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Helmond, Lelystad, Rotterdam, 
Utrecht 

• Recyclen: Utrecht 
• Opslag: Hardenberg, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Helmond, Lelystad, Rotterdam, Utrecht 
Centraal 
• Sorteren/Reconditioneren : Apeldoorn 
• Recyclen: Apeldoorn 
• Opslag: Apeldoorn 
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Bijlage 5.4 Toelichting kosten retourscenario 4 

Deze bijlage geeft de kosten per jaar van het retourtraject weer 

Tabel I Kosten retourscenario 4 r• 1.000.000 gulden/jaar] 

Transportkosten 
Locatiekosten 
- gebouw 
- vaste medewerkers 
Bewerkingskosten 
- vast bewerkingskosten 
- variabel bewerkingskosten 
Productiekosten 
Voorraadkosten 
Opbrengst Regranulaat 

I Kosten per jaar 
Kostprijs per omverpakking 
Aantal locaties 

Locaties 
Decentraal 

80% naar opslag - 20% naar recyclen 
Decentraal 

6,2 

1,6 
1,3 

3,9 
28,2 
94,1 

1,6 
-1,5 

1,05 
7 

Centraal 
8,2 

1,5 
0,2 

2,5 
28,2 
94,1 

1,6 
-1 ,5 

134,81 
1,05 

I 

• Sorteren/Reconditioneren: Utrecht, Rotterdam, Roermond, Breda, Apeldoorn, Amsterdam 
•. Recyclen : Apeldoorn 
•. Opslag: Hardenberg, Utrecht, Rotterdam, Roermond, Breda, Apeldoorn, Amsterdam 
Centraal 
• Sorteren: Apeldoorn 
• Recyclen: Apeldoorn 
• Opslag: Apeldoorn 
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Bijlage 5.5 Resultaten van gevoeligheidsanalyse 

De resultaten van de gevoeligheidsanalyse warden per scenario in de volgende tabellen 
weergegeven. Verklaring van de parameters wordt gegeven na tabel 4. 

Middels een gevoeligheidsanalyse wordt de invloed van een parameter (eerste kolom) op de 
kostprijs bepaald. Vastgesteld wordt hoeveel procent de kostprijs verandert als de waarde van 
een parameter (tweede kolom) 1 % hoger of lager wordt ingesteld. De derde kolom geeft de 
procentuele verandering van de kostprijs weer als de parameter 1 % hoger wordt ingesteld. De 
vierde kolom geeft de procentuele verandering van de kostprijs weer als de parameter 1 % lager 
wordt ingesteld. 

Tabet I Resultaten gevoeligheidsanalyse scenario I 

Parameter Waarde I afwijking kostprijs afwijking kostprijs 

Algemeen 
Afnarne 1,28E+08 -0,04 0,04 

Deel regran. bruikbaar 0,85 -0,1 0,1 

Gewicht omverpakking 0,5 0,09 -0,09 

Deel regranulaat in een omverpakking I 

Deel dat niet verloren gaat 0,9 -0,21 0,21 

Intrest 0,06 0,02 -0,02 

Afschrijving 7 -0,01 0,01 

Afschrijving (gebouw) 25 0 0 

Cyclustijd IO 0,01 -0,01 

Transportkosten 
Transportkosten I 0,03 -0,03 

Locatickostcn 
kantoor (gulden / m2) 800 0 0 

hal (gulden / m2) 550 0 0 

kantine (m2 / persoon) 1,5 0 0 

dockshelter 40000 0 0 

verlichting 20 0 0 
---~-
bestrating 45 0 0 

grondprijs 150 0 0 
-
Bewcrkingskosten 
Opslag 

# weken op voorraad I 0 0 

# m2 per drager 1 0 0 

Recyclen 
---- -
opp. machine (m2) 600 0 0 

--- -

cap. mach.(stuks/uur) 3000 0 0 
- --

invcstering machine 1679150 0,01 -0,01 
- --- --
invcslcring regranuleren 2445000 0,01 -0,01 

loon vaste medewerker 90000 0 0 

invcstering heftruck 20000 0 0 
--

loon var. medewerker 70000 0 0 

Rccyclcn 0,29 0,05 -0,05 

Productickostcn 
f-abricagckosten per omverpakking 2,5 0,87 -0,87 

Grrn;dstofprijs virgin granulaat 1,6 0,07 -0,07 
·--- ··-

Ophrcngst rcgranulaat 
--- - ·---

Grondstofprijs regranulaaat 1 -0,02 0,02 
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Tabel 2 Resultaten gevoeligheidsanalyse scenario 2 

Parameter IWaarde 1ahVJjkmg kostpnJs latwijkmg kostpnJs 
algemeen 
Afuame 1,28E+08 -0,06 0,06 
Deel regran. bruikbaar 0,85 -0,06 0,06 
IGew1cht omverpakkmg 0,5 0,1 -0,1 
"Deel regranulaat in een omverpaKKing I 0 0 
Deel dat met verloren gaat 0,9 -1,72 1,72 
lntrest 0,06 0,02 -0,02 
Afschnjving 7 -0,01 0,01 
AfscnnJving (gebouw) 25 0 0 
Cyclusl!Jd 10 O,o3 -0,03 
Transportkosten 
Transportkosten I 0,05 -0,05 
Locatiekosten 
kantoor (gulden / m2) 800 0 0 
hat (gulden / m2) 550 0 0 
kantine (m2 / persoon) 1,5 0 0 
dockshelter 40000 0 0 
verlichting 20 0 0 
bestrating 45 0 0 
grondpnJs 150 0 0 
Bc,,·erkingskosten 
loon vaste medewerker 90000 0 0 
Sorteren 
capac1te1t (uur/Jaar) 4000 0 0 
capac1te1t (stuks/uur) 150 0 0 
Opp. per persoon (m2) 30 0 0 

Opslag 
I# weken op voorraad I 0 0 
# m2 per drager I 0 0 
Recorulitioneren 
opp. machine (m2) 200 0 0 
besch1kbare uren / Jaar 3960 0 0 
p-rocluclleve uren / Jaar 0,8 0 0 
onderhoudskosten 0,35% 0 0 
cap. mach .(stuks/uur) 3000 0 0 
investering ontstapelaar 320000 0 0 
iiivestering machine 670000 0 0 
Recyc/en 
opp. machine (m2) 600 0 0 
cap. mach.(stuks/uur) 3000 0 0 
inv-cste-ring machine 1679150 0 0 
iiivestering regranuleren 2445000 0 0 
investenng heftruck 20000 0 0 

Sorteren 0,2 0,13 -0, 13 

Rcconclit1oncren 0,055 0 0 

Rccyclen 0,29 0,03 -0,03 

I loon var. medewerker 70000 0 0 
Productiekosten 
f'abr1cagekosten per omverpakking 2,5 0,69 -0,69 

Grondst0Tpr1.1s virgin granulaat 1,6 0,08 -0,08 

Ophrcngst regranulaat 
Grondstofprijs regranulaaat I -0,01 0,01 
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Tabel3 Resultaten gevoeligheidsanalyse scenario 3 

Parameter IWaarde ! afo1JKmg kostpnJs I atw1jking kostpnJs 
Algemeen 
Afnarne 1,28E+08 -0,08 0,08 
Deel regran. bruikbaar 0,85 -0,05 0,05 
Gew1cht omverpak.l(mg 0,5 0,1 -0,1 
Deel regranulaat m een omverpakking I 0 0 
Deel dat met verloren gaat 0,9 -2,22 2,22 
lntrest 0,06 0,02 -0,02 
Afschrijving 7 0 0 
AfschnJvmg (gebouw) 25 0 0 
Cyclusl!Jd 10 0,01 -0,01 
Transportkosten 
T ransportkosten I 0,06 -0,06 
Locatiekosten 
loon vaste medewerker 90000 0 0 
kantoor (gulden/ m2) 800 0 0 
ha[ (gulden/ m2) 550 0 0 
kantme (m2 / persoon) 1,5 0 0 
dockshelter 40000 0 0 
verhchtmg 20 0 0 
bestratmg 45 0 0 
grondprijs 150 0 0 
Bewerkingskosten 
[Sorteren 
capacite1t (uur/Jaar) 4000 -0,01 0,01 
capac1te1t (stuks/uur) 150 -0,01 o-;or 
Opp. per persoon (m2) 30 0,01 -0,01 
Opslag 
#wcken op voorraad I 0 0 
# m2 per drager I 0 0 
Reconditioneren 
opp. machine (m2) 200 0 0 
besch1kbare uren / par 3960 0 0 
producheve uren / Jaar 0,8 0 0 
onderhoudskosten 0,35% 0 0 
cap. mach.(stuks/uur) 3000 0 0 
lnvestering ontstapelaar 320000 0 0 
mvestering machme 670000 0 0 
Recyclen 
opp. machine (m2) 600 0 0 
cap. mach.(stuks/uur) 3000 0 0 
investering machine 1679150 0 0 
mvestering regranuleren 2445000 0,01 -0,01 
lnvestermg heftruck 20000 0 0 
Sorteren 0,2 0,16 -0,17 
Recond11loneren 0,055 0,03 -0,03 

Recyclen 0,29 0,03 -0,03 
Loon var. medewerker 70000 0 0 
Pro<luctlckostcn i 
Fa bncagekosten per omverpakking 2,5 0,62 

l--
-0,62 

Grondsfofprijsvirgmgranulaat 1,61 0,09 
.. 

-0,09 
O-phrcngst rcgranulaat 
Crondstofprijs regranulaat ) ! -0,01 0,01 
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Tabel 4 Resultaten gevoeligheidsanalyse scenario 4 

Parameter IWaarde , afWIJkmg kostpn.1s I afwijking kostpnJs 
Algemeen I 
Afname l ,28E+08 i -0,02 0,02 

Deel regran. bruikbaar 0,85 1 -0,05 0,05 
Gew1cht omverpakking 0,5 ! 0,1 -0, 1 
Deel regranulaat m een omverpaKKing I 0 0 
beel dat met verloren gaat 0,9 -2,27 2,52 
lntrest 0,06 0,02 -0,02 
Afschrijving 7 1 -0,01 0,01 
AfschnJving (gebouw) 25 j -0,01 0,01 

Cyclust1Jd 10! 0,01 -0,01 

Transportkosten I 

T ransportkosten I 0,06 2,27 
Loe a tiekosten 
lkantoor (gulden/ m2) 800 0 0 
hal (gulden / m2) 550 0,01 -0,0 1 

kantine (m2 / persoon) 1,5 0 0 
dockshelter 40000 0 0 
verlichting 20 0 0 
bestrating 45 0 0 

grondpnJs 150 0 0 
Bewerkingskosten 
loon vaste medewerker 90000 0 0 

Sorteren 
capac1te1t (uur/jaar) 40uu -0,01 0,01 

capac1te1t (stuks/uur) 150 --0,01 0,01 

Opp. per persoon (m2) 30 0,01 -0,01 

Dpslag 
fl wel<en op voorraao I 0 0 

# m2 per drager I 0 0 

Reco11ditioneren 
opp. machine (m2) 200 0 0 

bescmkbare uren I Jaar 39601 0 0 

product1eve uren / Jaar o,8 i 0 0 

onderhoudskosten 0,35% 0 0 

cap. mach.(stuks/uur) 3000f 0 0 

investering ontstapelaar 320000; 0 0 

investering machine 670000 0 0 

Recyc/en 
opp. machine (m2) 6001 0 0 
cap. mach .(stuks/uur) 3000 0 0 

investering machine 1679150 0 0 

investering regranuleren 24450001 0,01 -0,01 

investering hefiruck 20000 0 0 

Sorteren 0,2 0,16 -0,16 

Recond11Joneren 0,0551 0,02 -0,02 

Recyclen 0,291 0,02 -0,02 

loon var. medewerker 70000 0 0 

Productickosten 
Grondstofpri.1s virgin granulaat 1,6 0,09 -0,09 

Faoncagckosten per verpakking 2,5 0,63 -0,63 

Opbrcngst rcgranulaat 
Grondstofpnjs regranulaaat I -0,01 0,01 
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Verklaring van de parameters waarvoor de gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd. De waarden van 
de parameters staan in bijlage 4.1 en in de tabellen I tot en met 4. 

Afname (Afnamehoeveelheid) 
De afgenomen hoeveelheid omverpakkingen door levensmiddelenfabrikanten in een bepaalde 
tijdsperiode. 

Deel regran. bruikbaar 
Dat dee! van de omverpakkingen dat bij recyclen aankomt en dat na recyclen kwalitatief goed genoeg 
is om hergebruikt te worden bij de productie van omverpakkingen. 

Gewicht omverpakking 
Gewicht van een lege omverpakking. 

Deel regranulaat in een omverpakking 
Dat dee I van een omverpakking dat uit regranulaat mag bestaan. 

Deel dat niet verloren gaat (verliesfactor) 
Dat deel van de omverpakkingen dat niet in het heen-traject verloren gaat. Dit is het aantal 
omverpakkingen dat aangeboden wordt aan het retourtraject gedeeld door het aantal omverpakkingen 
dat afgenomen wordt door het heen-traject. 

Interest 
Dit is het percentage dat per tijdsperiode betaald moet worden aan vermogensverschaffers (banken). 

Afschrijving 
Het tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van gebouwen en machines in de kostprijs. 

Cyclustijd 
De tijd die een omverpakking nodig heeft om een keer door het heen- en retourtraject te gaan . 

Kantcior 
De kosten van het bouwen van I ITT kantoor. 

Hal 
De kosten van het bouwen van I ITT hal. 

Kantine 
De norm voor het aantal m2 kantine voor I persoon. 

Docks helter 
De kosten van een dockshelter (dock, shelter en kuil) . 

Verlichting 
De kosten van verlichting bij sorteren ( 400 Lux). 

Best rating 
De kosten van het bestraten van de grond rond het gebouw. 

Grondprijs 
De aanschatkosten van een m2 grond. 

Loon vaste medewerker 
zie bijlage 4.1. 

Capacitcit (uur/jaar) 
Het aantal uur per jaar dat gesorteerd wordt. 

Capacitcit (stuks/uur) 
Het aantal stuks per uur die gesorteerd kunnen worden . 

Opp. per pcroon 
Het aantal m2 dat een persoon nodig heeft om te sorteren. 
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# weken op voorraad 
Dit is de gemiddelde veiligheidsvoorraad( in weken vraag) die bij opslag ligt. 

# m2 per drager 
Het aantal m2 dat een drager nodig heeft voor opslag in een opslagloactie. 

Opp. machine 
Het aantal m2 dat een machine in beslag neemt. 

Beschikbaar uren/jaar 
Het aantal uur dat de machine gebruikt zou kunnen worden is. 

Productie\·e uren / jaar 
Het dee! van de beschikbare uren dat de installatie omverpakkingen bewerkt. 

Onderhoudskosten 
Dit zijn kosten die gemaakt moeten om de installatie te onderhouden. Het is een percentage van de 
aanschafwaarde van de installatie per periode. 

Cap. Mach. (stuks/uur) 
Aantal omverpakkingen dat de installatie kan bewerken. 

lnvestering ontstapelaar 
De aanschafwaarde van een ontstapelaar. 

lnvestering machine 
De aanschafwaarde van een reconditioneer-installatie. 

Opp. machine (m2) 
Het aantal m2 dat een recycle-installatie in beslag neemt. 

lnvestering regranuleren 
De aanschafwaarde van een regranuleer-installatie. 

I nvestering heftruck 
De aanschafwaarde van een heftruck. 

Sorteren 
De variabele kosten van sorteren. 

Reconditioneren 
De variabele kosten van reconditioneren. 

Recyclen 
De variabele kosten van Recyclen. 

Loon var. mcdewerker 
Dit zijn de loonkosten van een variabele medewerker per jaar, zie bijlage 4 .1. 

Fabricagckosten per omverpakking 
De kosten van het fabriceren van een omverpakking (exclusief grondstofkosten). 

G rondstofprijs virgin granulaat 
De marktprijs van virgin granulaat. 

G rondstofprijs rcgranulaat 
De marktprijs van regranulaat. 
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Bijlage 5.6 Invloed van bet percentage dat naar opslag gaat op de kostprijs 

De invloed van de verschillende kostensoorten op de kostprijs is onderzocht. In de volgende 
figuren wordt grafisch het effect van de invloed weergegeven als het percentage dat naar opslag 
toeneemt van 0% tot en met 100%. In figuur 1 wordt weergegeven dat de kostensoort gebouwen 
geen lineaire invloed heeft op de kostprijs. Dit effect wordt veraorzaakt door het aantal recycle
installaties. Bij het toenemend percentage dat van sorteren naar opslag gaat neemt bij iedere 
sprang in de figuur, het aantal recycle-installaties met een installatie af en daarmee tevens de 
benodigde hoeveelheid grand en gebouwen. 
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Figuur i lnvloed toename percentage dat van sorteren naar opslag gaat op de Gebouwkosten 

In figuur 2 wordt weergeven welke invloed het percentage dat naar opslag gaat heeft op de 
kosten van indirecte (vaste) mensen. Bij scenario 2 (centraal, 70%) is dit een locatie. Als het 
percentage dat naar opslag toeneemt dan blijven de kosten voor indirecte mensen constant. 
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In figuur 3 wordt weergegeven wat de invloed is op Vaste bewerkingskosten als het percentage 
dat naar opslag gaat toeneemt (het percentage dat naar recyclen gaat afneemt). 
De niet-lineaire relatie komt wederom door het aantal recycle-installaties. Bij het toenemend 
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Figuur 3 lnvloed toename percentage dat van sorteren naar opslag gaat op de Vaste bewerkingskosten 

percentage dat van sorteren naar opslag gaat neemt bij iedere sprong in de figuur, het aantal 
recycle-installaties met een installatie af en daarmee tevens de vaste bewerkingskosten. 
In figuur 4 wordt de invloed weergegeven van het percentage dat naar opslag gaat op de 
Variabele bewerkingskosten. 
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In figuur 5 is weergegeven welke invloed het toenemen van het percentage dat naar opslag gaat 
heeft op de productiekosten. 
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Figuur 5 Invloed toename percentage dat van sorteren naar opslag gaat op de Productiekosten 

Figuur 6 geeft weer wat de Transportkosten doen als het percentage dat van sorteren naar opslag 
gaat toeneemt. 
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Figuur 7 geeft weer wat Voorraadkosten doen als het percentage dat naar opslag gaat toeneemt. 

Scenario 2 

5.000.000 . 

4.500.000 
c 4.000.000 Cl) 
"C 

3.500.000 . :i 
E? 3.000.000 . 
C: 
Cl) 2.500.000 -Ill 0 2.000.000 . ~ 

"C 
1.500.000 l'G 

l'G ... 1.000.000 ... 
0 
0 500.000 > 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Percentage dat van Sorteren naar Ops lag gaat 

Figuur 7 lnvloed toename percentage dat van sorteren naar opslag gaat op de Voorraadkosten 

Figuur 8 geeft weer wat de Opbrengst van regranulaat doet als het dee) dat van sorteren naar 
opslag gaat toeneemt. 
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In figuur 9 wordt weergegeven wat de invloed van de toename van het gedeelte dat van sorteren 
naar opslag gaat heeft op de Totale kosten (= som van de kostensoorten) per jaar. 
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Figuur 8 Invloed toename percentage dat van sorteren naar opslag op de Opbrengst van regranulaat 

De kostensoort Productiekosten heeft de grootste bijdrage in de totale kosten. Naarmate het 
gedeelte dat van sorteren naar opslag gaat groter wordt neemt deze de bijdrage van de 
Productiekosten in de totale kosten af. 
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Bijlage 5.7 lnvloed van het percentage dat via reconditioneren naar opslag gaat op de 
kostprijs 

De invloed van de verschillende kostensoorten op de kostprijs is onderzocht. In de volgende 
figuren wordt grafisch het effect van de invloed weergegeven als het percentage dat naar opslag 
toeneemt van 0% tot en met 100%. In figuur 1 wordt weergegeven dat de kostensoort gebouwen 
geen lineaire invloed heeft op de kostprijs . Dit effect wordt veraorzaakt door het aantal recycle
installaties en reconditioneer-installaties. Bij een toenemend percentage dat van sorteren naar 
opslag gaat neemt bij iedere sprang in de figuur, het aantal recycle-installaties met een 
installatie af of het aantal reconditioneer-installaties met een toe. Daarmee neemt tevens de 
benodigde hoeveelheid grand en gebouwen af, respectievelijk toe. 
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Figuur I lnvlocd toename percentage dat van sortcren (via reconditioneren) naar opslag gaat op de Gebouwkosten 

In figuur 2 wordt weergeven welke invloed het percentage dat naar opslag gaat heeft op de 
kosten van indirecte mensen. Bij scenario 3 (centraal) is dit een locatie. Als het percentage dat 
naar opslag toeneemt dan blijven de kosten voor indirecte mensen constant. 
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Figuur 2 lnvlocd tocnamc percentage dat van sortcrcn (via reconditioncrcn) naar opslag gaal op de kostan van indircctc mcnscn 
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In figuur 3 wordt weergegeven wat de invloed is op Vaste bewerkingskosten als het percentage 
dat naar opslag gaat toeneemt (het percentage dat naar recyclen gaat afneemt). De niet-lineaire 
relatie komt wederom door het aantal recycle-en reconditioneer-installaties. Bij het toenemend 
percentage dat van sorteren naar opslag gaat neemt bij iedere sprong in de figuur, het aantal 
recycle-installaties met een installatie af of het aantal reconditioneer-installaties met een toe. 
Daarmee nemen tevens de vaste bewerkingskosten af, respectievelijk toe. 
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Figuur 3 lnvloed toename percentage dat van sorteren (via reconditioneren) naar opslag gaat op de Yaste bewerkingskosten 

In figuur 4 wordt de invloed weergegeven van het percentage dat naar opslag gaat op de 
Variabele bewerkingskosten. 
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In figuur 5 is weergegeven welke invloed het toenemen van het percentage dat naar opslag gaat 
heeft op de Productiekosten. 
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Figuur 5 Invloed toename percentage dat van sorteren(via reconditioneren) naar opslag gaat op de Productiekosten 

Figuur 6 geeft weer wat de Transportkosten doen als het percentage dat van sorteren via 
reconditioneren naar opslag gaat toeneemt. 
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Figuur 6 lnvloed toename percentage dat van sortcren (via reconditioneren) naar opslag gaat op de Transportkostcn 
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Figuur 7 geeft weer wat Voorraadkosten doen als het percentage dat naar opslag gaat toeneemt. 
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Figuur 7 lnvloed toename percentage dat van sorteren (via reconditioneren) naar opslag gaat op de Yoorraadkosten 

Figuur 8 geeft weer wat de Opbrengst van regranulaat doet als het deel dat van sorteren via 
reconditioneren naar opslag gaat toeneemt. 
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Figuur 8 lnvloed tocname percentage dat van sorteren (via reconditioneren) naar opslag op de Opbrengst van regranulaat 
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In figuur 9 wordt weergegeven wat de invloed van de toename van het gedeelte dat van sorteren 
via reconditioneren naar opslag gaat heeft op de Totale kosten (= som van de kostensoorten) per 
Jaar. 
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Figuur 9 Invloed toename percentage dat van sorteren (via reconditioneren) naar de opslag gaat op de Totale kosten 

De kostensoort Productiekosten heeft de grootste bijdrage in de totale kosten. Naarmate het 
gedeelte dat van sorteren via reconditioneren naar opslag gaat groter wordt neemt deze de 
bijdrage van de Productiekosten in de totale kosten af. 
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Bijlage 6.1 Toelichting conclusies 

Conclusie 1 Vergelijking kartonnen omverpakking met meermalige kunststof 
omverpakking 

Voor de vergelijking van de kartonnen omverpakkingen met de kunststof verpakking warden de 
totale kosten voor de keten van het I keer gebruiken van een omverpakking bekeken. 
Bij de vergelijking wordt uitgegaan van een Wrapp-around met een afmeting van (l*b*h) 
30*40*40 cm. De kartonnen wrapp-araund is gemaakt van gerecycleerd karton met een enkele 
golf. De kunststof omverpakking is gemaakt van 3 mm dik dubbelwandige polyprapyleen plaat 
van 550 gram per m2

• 

In figuur I staan de kosten van de omverpakking voor de keten vermeld. 

1-. - · -----1 Fabrikant I 
I I levensmiddelen I 

I =-=-~-=-----=--~___, I 
l D istributiecentrum 

I 1-~-~---, 
1 i Supermarkt 

I ! I __ _____ ___, 

Retailer 

Herv!rwerking 

I 
I 
I 
I 

I __ - - - - - - _J 

Kosten kartonnen 
omverpakking 

Inkoopprij s om verpakking 

Verwijderingskosten 
omverpakking 

·-► Stroomvan omverpakkingen door levensmiddelenketen 
I Levensmiddelenketen ,_ -

Figuur I Kosten van omverpakking voor levensmiddelenketen 

Kosten meermalige 
kunststof omverpakking 

Vergoeding per 
om verpakking 

Onder de inkoopprijs van een kartonnen omverpakking wordt de kostprijs van de kartonnen 
omverpakking verstaan. Deze bedraagt fl 0,60 per omverpakking [bran 7]. 
De verwijderingkosten zijn de kosten voor de retailer om zich van de omverpakking te ontdoen. 
De kartonnen omverpakkingen warden verkocht aan graothandelaren van oud papier. Het saldo 
van de kosten van verwijdering per jaar wordt op fl. 0,- gesteld. Dit komt door de 
schommelende prijs van papier, waardoor het karton soms geld opbrengt en soms geld kost 
[bran 6]. Voor de meermalige kunststof omverpakking zal door de schakels in de 
levensmiddelenketen die de omverpakking gebruiken een vergoeding moeten warden betaald 
die de kosten van het retourtraject en de kosten van de organisatie van het retourtraject dekt. 
Tevens dient in deze vergoeding een marge ingebouwd te zijn voor de winst die de organisatie 
wil behalen. De kosten van de omverpakkingen voor de levensmiddelenketen staan vermeld in 
tabel I. 
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Tabel I Vergelijking kartonnen omverpakking met meermalige kunststof omverpakking 

Kartonnen omverpakking Meermalige kunststof omverpakking retour- retour- retour- retour-
scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4 

lnkoopprijs fl. 0,60 Vergoeding voor retourtraject fl. 2,90 tl. 1,35 fl. 1, 15 tl 1,05 

Verwij deringskosten fl. 0,00 Vergoeding voor administratiekosten fl . x,xx fl. x,xx fl . x,xx fl . x,xx 

Winstmarge fl . x,xx fl . x,xx fl . x,xx fl . x,xx 

I Totale kosten I fl.0,60 I fl . x,xx fl . x,xx fl . x,xx fl . x,xx 

Conclusie 2 en 3 
Conclusie 2 en 3 worden per retourscenario nader toegelicht. 

Retourscenario 1 Eenmalig gebruik omverpakking. 
Tabel 2 Conclusies retourscenario 1 

locatie - allocatie decentraal recyclen, centraal opslaan 

kostprijs fl. 2,90 

totale kosten retourtraject per jaar fl. 372,4 * 106 

waarvan: 
prod uctiekosten 92,1 % 
bewerkingskosten 6% 
transportkosten 2,7% 

meest gevoelig voor: (procentuele verandering kostprijs als parameter met 1 % verandert) 

f~bricagekosten 0,87 % 

verl iesfactor 0,21 % 

gewicht van omverpakking 0,09% 

Verschil in totale kosten van het retourtraject tussen centraal en decentraal recyclen bedraagt 2,3 
miljoen gulden per jaar. Dit is 1,6 % van de totale kosten van bet retourtraject per jaar indien 
recyclen decentraal plaats vindt. 

Retourscenario 2 Meermalig, zonder reconditioneren. 

Tabel 3 Conclusies retourscenario 2 

50 - 50 70 - 30 

locatie - allocatie decentraal bewerken centraal bewerken 

kostprijs fl. 1,85 fl . 1,35 

totale kosten retourtraject per jaar fl. 237,3 * 106 fl . 172,7 * 106 

waarvan: 
productiekosten 81,6% 77,1 % 
bewerkingskosten 15,1 % 17,3 % 
transportkosten 2,9% 5,0% 

meest gevoelig voor: (proccntuele vcrandering kostprij s als 
parameter met I % vcrandert) 

verliesfactor 1,72 % 

percentage naar recyclen 0,81 % 

fabricagekosten 0,69% 
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Het verschil in totale kosten van het retourtraject tussen centraal en decentraal bewerken 
in dit retourscenario is voor optie 1 en optie 2 slechts 0,04 % en 0,9 % van de totale 
kosten van het retourtraject als de omverpakkingen centraal bewerkt worden. 

Retourscenario 3 Meermalig, alles reconditioneren. 

Tabel 4 Conclusies retourscenario 3 

locatie - allocatie centraal bewerken 

kostprijs fl. 1,15 

totale kosten retourtraject per fl. 148,7 * 106 

Jaar 

waarvan: 
productiekosten 69,9% 
bewerkingskosten 23,7% 
transportkosten 5,6% 

meest gevoelig voor: (procentuele verandering kostprijs als parameter met I % verandert) 

verliesfactor 2,22 % 
percentage naar recyclen 0,79% 
fabricagekosten 0,69% 

Het verschil in totale kosten van het retourtraject tussen centraal en decentraal bewerken 
in dit retourscenario is 2,4 miljoen gulden per jaar. Dit is 1,6 % van de totale kosten van 
het retourtraject per jaar indien de omverpakkingen centraal bewerkt worden. 

Retourscenario 4 Meermalig, bij deels recondilioneren, deels direct opslag. 

Tabel 5 Conclusies retourscenario 4 

locatie - allocatie centraal bewerken 

kostprijs fl. 1,05 

totale kosten retourtraject per jaar fl. 134.8 * 106 

waarvan: 
productiekosten 69,8 % 
bewerkingskosten 22,8 % 
transportkosten 6,1% 

meest gevoelig voor: (procentuele vcrandcring kostprijs als parameter met I % vcrandert) 

verliesfactor 2,27 % 
percentage naar recyclen 0,80 % 
fabricagekosten 0,63 % 

Het verschil 111 kosten tussen centraal en decentraal bewerken van de omverpakkmgen 111 d1t 
retourscenario bedraagt 0,4 % van de totale kosten van het retourtraject per jaar bij centraal 
bewerken van de omverpakkingen. 
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