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Dankwoord
Steunen op organisaties die al jaren in het veld staan,
zit diep ingebakken in FairFin’s DNA. Het is door hun
expertise te koppelen aan onze kennis van het financieel
systeem dat wij dossiers tot kunnen uitbrengen die naar het
bredere plaatje kijken. Dit onderzoek is geen uitzondering.
Het was een rapport in opdracht van Client Earth, een
internationale milieu NGO die de wet gebruikt om de
planeet te beschermen. We gingen ook te rade bij talloze
andere organisaties in binnen- en buitenland om inzicht
te krijgen in de wereld van plastic, zowel op vlak van de
risico’s voor mens en planeet, als de politieke en financiële
aspecten die erbij komen kijken. Bovendien willen we
onze collega’s bij FairFin bedanken voor de tijd die ze
vrijmaakten om het onderzoek kritisch na te lezen en voor
hun opbouwende feedback.
Frank Vanaerschot en Maxim Plaisier,
Inhoudelijke medewerkers van FairFin
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1. Intro
De wereld verdrinkt in plastic. Dit onderzoek zoomt
specifiek in op wegwerpplastic. Dat vormt namelijk
de meest schadelijke en zichtbare vorm van de plasticvervuiling. We spreken van een echte plastic-crisis,
die ons leefmilieu en onze gezondheid steeds verder
in het gevaar brengt, en waar bovendien zware
financiële risico’s aan vasthangen.

hun verantwoordelijkheid is enorm. Het is hoog tijd
dat zij hun macht gebruiken om de omschakeling
naar een circulaire economie te financieren; een
gesloten circuit waarin wegwerplastic geen plaats
meer heeft. Hoe langer ze daarmee wachten, hoe
verder de plastic-crisis ontspoort en hoe groter de
impact op onze economie en planeet.

Daarom leggen we hier niet alleen de nadruk op
de socio-ecologische impact van wegwerpplastic,
maar ook op de structuur van de plasticindustrie,
de betrokken spelers en de financiële gevaren die
de plastic-crisis met zich meebrengt. We focussen
daarbij op voedingsmultinationals en supermarktketens - kortweg de voedingsindustrie - omdat zij
het meeste wegwerpplastic op de markt brengen en
dus de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de
plasticvervuiling.

In hoofdstuk 2 leggen we uit waarom we ons focussen
op wegwerpplastic in de voedingsindustrie en leggen
we uit welke impact plastic heeft op het milieu, het
klimaat en de volksgezondheid. Omdat de schaal
van deze negatieve impact enorm is en een urgente
bedreiging vormt, is doorgaan met business as usual
geen optie. We overlopen ook de mechanismen die
spelen om effectieve verandering tegen te houden.
Hoofdstuk 3 bespreekt de financiële risico’s die uit
de plastic-crisis voortkomen. We tonen aan dat deze
risico’s zullen blijven toenemen totdat bedrijven het
gebruik van wegwerpplastic beginnen afbouwen.
Hoofdstuk 4 onthult hoe de grote banken in België
de plasticvervuiling mee financieren en dus ondersteunen. Ten slotte leggen we uit wat de banken
moeten doen om op tijd een grondige transitie naar
een circulaire economie te realiseren.

Door hun businessmodel zijn bedrijven in de voedingsindustrie extra kwetsbaar voor de financiële
risico’s die wegwerpplastic met zich meebrengt.
Banken die zonder voorwaarden in deze industrie
investeren, financieren daardoor niet enkel de plasticvervuiling, ze stellen zich ook bloot aan zware
financiële risico’s.
Met dit dossier, dat deel uitmaakt van een bredere
campagne rond wegwerpplastic en de ecologische en
sociale impact van het financieel systeem, willen we
de druk op de banken actief in België opvoeren. Want
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Dit dossier in een notendop
Wegwerplastic is gemaakt om direct weg te
gooien. In tegenstelling tot wat vaak beweerd
wordt, is het moeilijk te recycleren. Het is een
absolute ramp voor het milieu en brengt het
klimaat en onze algemene gezondheid ernstig in
het gevaar.
Recyclage alleen is geen oplossing voor de
plastic-crisis. Want nog geen tien procent van
het wegwerpplastic dat op de markt komt, wordt
effectief gerecycleerd. Beter en meer recycleren
helpt enkel als we ook veel minder plastic
produceren.
Bedrijven in de voedingsindustrie, voedingsmultinationals en supermarktketens, brengen het
meeste wegwerpplastic op de markt. Ze dragen
daarom de grootste verantwoordelijkheid voor de
plasticvervuiling. In plaats van te investeren in
structurele verandering, promoot de voedingsindustrie vooral valse of ontoereikende oplossingen voor de plastic-crisis, zoals opkuisacties
of chemische recyclage.
Door die bedrijven onvoorwaardelijk te steunen,
financieren banken de plasticvervuiling. Onderzoek van FairFin legt financiële banden bloot
tussen banken actief in België en negen bedrijven
uit de voedingsindustrie, ter waarde van meer
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dan 78 miljard euro sinds 2015. Vooral Deutsche
Bank, BNP Paribas en ING springen eruit

plasticvervuiling. De kans dat die hindernis voor
sommigen te groot wordt, groeit met de dag.

.
Niet alleen vanuit moreel oogpunt is dat onaanvaardbaar, er hangen ook zware financiële
risico’s vast aan wegwerpplastic. Omdat de
voedingsindustrie zo afhankelijk is van wegwerp,
is die sector daar extra kwetsbaar voor. Maar in
hun jacht naar snelle winsten verkiezen ze tot op
vandaag om de langetermijnrisico’s te negeren.
Het totale kostenplaatje van wegwerp is zodanig
hoog dat we zo niet verder kunnen.. Steeds meer
mensen beseffen dat als we plastic niet reguleren
en het gebruik ervan afbouwen, de samenleving
een ondraaglijke kost zal betalen. Een beweging
om bedrijven die veel plastic gebruiken hun verantwoordelijkheid te laten opnemen, heeft al tot
belangrijke nieuwe regulering opgeleverd. Met de
publieke druk die toeneemt, ziet het er naar uit
dat die regulering in de komende jaren strenger
zal worden. Hoe langer bedrijven wachten
met de omschakeling, hoe groter de kans op
financieel verlies.
Bedrijven met een grote plastic voetafdruk
riskeren dan plots enorm veel te moeten
investeren om zich aan te passen aan nieuwe
regels die korte metten moeten maken met de

Bovendien is er een financiële zeepbel in de
plasticindustrie. Terwijl investeringen in de
plasticindustrie blijven groeien, wordt de eigenlijke waarde van plastic steeds verder uitgehold
door overproductie, prijsschommelingen en een
groeiende vraag naar alternatieven. Omdat de
voedingsindustrie zo sterk rekent op goedkoop
plastic, zal de sector mogelijke prijsschokken des
te hard voelen.
Banken dragen een grote verantwoordelijkheid.
Daarom zetten we ze mee in de spotlight. Want
in plaats van een business as usual scenario te
financieren, wat zowel de bedrijven als de banken
blootstelt aan zware financiële risico’s, moeten
banken hun macht gebruiken om de grondige
omschakeling naar een circulaire economie op
tijd te realiseren. Onze planeet kan niet nog meer
plastic aan. Elke euro die we investeren in vervuiling is een gemiste kans voor de transitie.

Afkicken van plastic
Plastic valt bijna niet meer weg te denken uit ons
alledaagse leven. Kijk maar even om je heen, je vindt
het overal terug. Maar wat is plastic eigenlijk? Plastic
is een verzamelnaam voor synthetische kunststof
gemaakt van organisch materiaal. Het bestaat uit
kleine moleculen (ook wel monomeren genoemd)
die zijn samengevlochten tot lange kettingen
(polymeren). Er bestaan veel verschillende soorten
plastic 1,elk met hun specifieke eigenschappen. Bijna
alle plastic is gemaakt van polymeren afkomstig van
olie of aardgas.2
De soorten plastic die we vandaag gebruiken,
kwamen begin de jaren ‘50 op de markt. Sindsdien
veroveren ze de wereld aan een indrukwekkend
tempo. Tussen 1950 en 2017 bracht de mensheid
meer dan 9,2 miljard ton plastic voort.3 Dat is meer
dan één ton per persoon op deze aardbol. Meer dan
de helft daarvan dateert van na 2005. Op minder dan
een halve eeuw tijd vertwintigvoudigde de mondiale
plasticproductie.4
Eens plastic er is, geraken we er moeilijk van af. Het
is zo stevig dat het bijna niet vergaat in de natuur.5
Toch eindigt de helft van alle plastic producten op
minder dan een maand tijd bij het afval.6 Elke Europeaan gooit gemiddeld 30 kg plastic weg per jaar.7
Een groot deel daarvan belandt naast de vuilbak.
Jaarlijks stroomt bijna elf miljoen kubieke ton plastic
in zee.8 Dat is evenveel als een volle vrachtwagen
per minuut.

Wegwerpplastic, het goedkope plastic dat we direct
na gebruik weggooien, is niet alleen een regelrechte
ramp voor het milieu, het is ook schadelijk voor
onze gezondheid. Wetenschappers linken namelijk
steeds meer chemische stoffen in plastic aan zware
gezondheidsaandoeningen,9 zoals allerlei kankers,
diabetes, neurologische aandoeningen of vruchtbaarheidsproblemen. Dat is verontrustend, want
mensen krijgen wekelijks gemiddeld 5 gram plastic
binnen,10 het equivalent van een bankkaart.
Daarbovenop speelt wegwerplastic een cruciale rol in
de opwarming van de aarde. Want plastic is gemaakt
van olie en gas en de productie ervan is een van de
meest koolstofintensieve industrieën ter wereld.11
En omdat wegwerpplastic moeilijk te recycleren valt,
eindigt het grootste deel na gebruik op de vuilnisbelt.
Alles samen stoot een ton plastic gemiddeld vijf ton
CO2 uit.12
Om de plasticvervuiling effectief te stoppen, kan
recyclage alleen nooit een oplossing zijn. Want nog
geen tien procent van al het plastic dat tot nu toe is
gemaakt, is effectief gerecycleerd. Vandaag wordt
over heel de wereld slechts 20% van het plastic 13
opgehaald voor recyclage, waarvan één vierde direct
wordt afgekeurd en het restafval achterna gaat
richting de verbrandingsoven of de vuilnisbelt. Om
de plasticvervuiling een halt toe te roepen, moeten
we minder plastic produceren en meer inzetten op
hergebruik. Daarom is afkicken van wegwerpplastic
een eerste, logische stap.

Wist je dat Unilever
meer dan 400 merken
verkoopt in 190 landen?
In de ranking van ‘s
werelds grootste
vervuilers staat
Unilever dan ook
op de vierde
plaats.
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De top van de plastic-piramide: de voedingsindustrie
Als je alle flesjes die
Coca-Cola jaarlijks
produceert op
elkaar stapelt, kan
je éénendertig
keer tot aan
de maan en
terug.

Het meeste wegwerpplastic vinden we in verpakkingen voor alledaagse producten die snel en in
grote hoeveelheden verkocht worden. Denk aan eten,
drinken of huishoudelijke producten. Een handvol
multinationale bedrijven, zoals Coca-Cola, Unilever
of Danone, brengen bijna alle grote merken op de
markt en liggen aan de bron van het meeste plastic
verpakkingsafval.14
Om hun arsenaal aan producten aan de man te
brengen, rekenen ze op grote supermarktketens,
zoals Albert Heijn, Delhaize of Carrefour. Omgekeerd
zien die supermarkten hun rekken maar al te graag zo
vol mogelijk met producten van deze multinationals.

Wist je dat Danone de op
één na grootste verkoper
van flesjeswater ter
wereld is?
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Zo kunnen ze voor elk wat wils aanbieden en inspelen
op de laatste nieuwe trends.
Voedingsmultinationals en supermarktketens zijn
dus sterk met elkaar verbonden, ze bestaan in feite
dankzij elkaar. Daarom plaatsen we beide sectoren
in dit rapport onder de algemene noemer ‘voedingsindustrie’. Wegwerpplastic is een hoeksteen van
hun businessmodel. Daarom focussen we ons in dit
onderzoek op deze sector. Plastic is licht, flexibel,
spotgoedkoop en houdt voedsel lang vers. Bovendien
zijn verpakkingen dikwijls een deel van een marketingstrategie; we krijgen het merk zo letterlijk in de
hand.15 Denk aan de centrale rol die het Coca-Cola
flesje speelt in het imago en de reclame van het
merk. Kleinere verpakkingen verlagen bovendien
de drempel om een product te kopen. Wegwerpplastic brengt de voedingsindustrie dus veel geld op
én het maakt hun leven een pak eenvoudiger. Wat
na de verkoop met de verpakking gebeurt, is niet
hun probleem.

Wat hebben banken met plastic te maken?
Plastic komt niet uit de lucht gevallen. Om hun
plastic te financieren, hebben bedrijven in de voedingsindustrie kapitaal nodig. Dat vinden ze vooral
bij banken. Elke bank heeft een investeringsbeleid,
waarin onder meer rode lijnen uitgetekend zijn die
bepalen wat al dan niet gefinancierd mag worden.
Een bank kan bijvoorbeeld kiezen om een bedrijf niet
te financieren omdat het de mensenrechten schendt
of een te grote impact heeft op het klimaat. Maar
over de impact van plastic vinden we in het investeringsbeleid van de onderzochte banken bitter weinig
terug. Door bedrijven met een grote plastic voetafdruk zonder voorwaarden te financieren, maken de
banken een systeem dat draait rond wegwerp mee
mogelijk. Ze ondersteunen dus de plasticvervuiling
en verdienen er ook nog eens geld aan.
De beslissing om een bedrijf te financieren, mag nooit
een louter economische, winst-gedreven beslissing
zijn. Door onvoldoende rekening te houden met
de ecologische en sociale impact van hun investeringen, financieren banken de maatschappelijke
crises waar we vandaag mee kampen. Op de website
van FairFin vind je een waslijst aan voorbeelden van
hoe banken schadelijke investeringen aangaan, en
de lijst groeit elke dag. Banken verdienen hier zelf
ook aan, ze maken dus winst op de kap van onze
planeet en van onze gezondheid. Vandaag dragen we
de gevolgen van de financiële beslissingen van vele
jaren geleden, die onder andere leiden tot de klimaatcrisis. De investeringen van vandaag bepalen de

wereld van morgen, banken dragen dus een enorme
verantwoordelijkheid.

Banken die
deze bedrijven
onvoorwaardelijk
financieren,
ondersteunen mee
de plasticcrisis

Het financieel onderzoek dat we voor dit dossier
uitvoerden, is gebaseerd op een analyse van
Profundo van de databases van Thompson Reuters
en Bloomberg. Daaruit blijkt dat de grote banken
actief in België enorme bedragen pompen in de
voedingsindustrie, een sector die een erg grote
verantwoordelijkheid draagt voor de plastic-crisis.
Op zich is het niet vreemd dat banken investeren in
de voedingsindustrie, die meer omvat dan plastic en
niet weg te denken is uit ons leven. Maar door geen
voorwaarden te verbinden aan die financiering,
zorgen banken dat ze kunnen blijven verder
doen zoals ze bezig zijn. Een investeerder is mee
verantwoordelijk voor wat er met zijn geld gebeurt.
We onderzochten de relaties van zeven banken met
negen bedrijven uit de voedingsindustrie en legden
tussen 2015 en mei 2021 meer dan 78 miljard euro
aan financiering bloot. Van alle banken die FairFin in
dit onderzoek onder de loep nam, heeft geen enkele
een concreet beleid rond plastic. Ondanks haar
nefaste ecologische impact, speelt de plasticvervuiling dus zo goed als geen rol in het engagement
van de banken naar het milieu en naar het klimaat
toe. Bovendien ziet geen enkele bank plastic als een
financieel risico. Dat is een blinde vlek die het financieel systeem en bij uitbreiding onze hele economie
zware klappen kan toebrengen.
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Deutsche Bank is met meer dan 35 miljard euro de
grootste geldschieter. Het grootste deel van die som
slokt de Belgische biergigant AB Inbev op. AB Inbev
is de grootste drankenproducent ter wereld. Naast
bier, verkoopt en bottelt de multinational vooral ook
veel frisdrank in Afrika en Latijns-Amerika.
Daarna komt BNP Paribas, met banden met de voedingsindustrie ter waarde van meer dan 28 miljard
euro. Meer dan een vijfde daarvan gaat naar het
Franse zuivelbedrijf Danone, qua volume de op één
na grootste verkoper van flesjeswater ter wereld.
Net zoals Deutsche Bank, pompt BNP Paribas ook
miljarden in Coca-Cola, een van de meest gekende
plasticvervuilers.
ING Group ondersteunde de voedingsindustrie met
14 miljard euro. De Nederlandse bank pompte bijna
een miljard euro in Carrefour, de supermarktketen
die zonder concrete plasticstrategie steeds meer
inzet op kleinere winkels in steden met een beperkt
on the go of wegwerp aanbod.
Bij de kleinere banken zoals Candriam (dat is de
investeringstak van Belfius), KBC Group en Argenta
stellen we een veel lager financieringsvolume vast,
wat grotendeels te verklaren valt door hun veel
kleinere totale balans. Toch brachten ze samen meer
dan 700 miljoen euro aan kapitaal op voor grote
bedrijven in de voedingsindustrie zoals Ahold Delhaize of Unilever.
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Zelfs bij Triodos Bank, die duurzaam investeren
naar voor schuift als handelsmerk, vonden we meer
dan zestig miljoen euro terug gelinkt aan de voedingsindustrie. Ook bij hen vonden we niks specifiek
over plastic terug in hun duurzaamheidsbeleid.
Banken moeten dus dringend een concrete strategie
uitwerken om de plasticvervuiling te bestrijden.
Als we verder doen zoals we nu bezig zijn, dreigt
de plastic-crisis compleet te ontsporen met zware
gevolgen voor het milieu, onze gezondheid en
het klimaat.
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2.

De neveneffecten van plastic
De plastic planeet
Als we geen actie ondernemen om de plasticvervuiling te stoppen, kan er tegen 2040 jaarlijks tussen de
29 en de 37 miljoen ton plastic 16 in de zee stromen.
Dat is evenveel als 50 kg plastic per meter kustlijn in
de wereld. Tegen 2050 zou er dan meer plastic dan
vis 17 in onze oceanen zitten.
Van al het plastic dat sinds 1950 in onze oceanen
belandde, is 99% niet meer zichtbaar aan de oppervlakte.18 Maar dat betekent niet dat het er niet meer
is. Na verloop van tijd breekt de natuur plastic af in
steeds kleinere stukjes of “microplastics”. Vandaag
hullen die miljarden tonnen plastic onze oceanen in
een permanente, synthetische smog. Recent onderzoek toont aan dat microplastics niet enkel naar
beneden dwarrelen, ze drijven ook horizontaal mee
met thermische stromingen dichtbij de zeebodem 19
die van oudsher een bron van leven in de diepzee
zijn. Plastic maakt ondertussen dus deel uit van
de voedselketen in de oceaan. Ook wij krijgen
steeds meer kleine plastic deeltjes binnen,
die vaak andere vervuilende stoffen uit het
milieu oppikken 20 en met zich meedragen.
Microplastic zit in het water dat we
drinken,21 het eten op ons bord 22 en
de lucht die we inademen.23 Mensen
krijgen
wekelijks
gemiddeld
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vijf gram plastic binnen,24 het equivalent van een
bankkaart. Ook het gebruik van plastic verpakkingen
zelf is een bron van microplastics. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan wat we al lang vermoeden:
verpakkingen zoals plastic flesjes 25 of theebuiltjes 26
geven wel degelijk microplastics af tijdens gebruik.

Plastic is niet goed voor ons
Ons plastic dieet heeft een grote impact 27 op onze
gezondheid. Wellicht zijn de gevolgen nog een pak
zwaarder dan we denken. Ondertussen weten we
dat de kleinste plastic deeltjes onderweg in onze
bloedbaan kunnen terechtkomen,28 waar ze voor
verstoppingen en ontstekingen kunnen zorgen. In
Italië ontdekte een onderzoeksteam zelfs microplastics in de placenta 29 van zwangere vrouwen. Dat is
verontrustend, want in zo goed als alle plastic zitten
heel wat chemische stoffen 30 die gevaarlijk kunnen
zijn voor onze gezondheid.

Bedreigt wegwerpplastic het
voortbestaan van onze soort?
Sommige chemicaliën kunnen de werking van onze
hormonen verstoren. Want zelfs de kleinste concentratie van hormoonverstorende chemicaliën heeft
een enorme impact 35 op heel wat cruciale aspecten
van het leven, zoals de puberteit en de seksuele
ontwikkeling. De bekendste hormoonverstoorders
zijn ftalaten of weekmakers, stoffen die plastic zacht
en flexibel maken. Professor Shanna Swann, experte
in reproductieve epidemiologie, linkt ftalaten met de
groeiende vruchtbaarheidscrisis 36 die op ons afstormt.
In haar laatste boek ‘Count Down’ 37 stelt ze vast dat de
hoeveelheid zaadcellen in het sperma bij mannen de
laatste veertig jaar bijna is gehalveerd. Aan dit tempo
zullen de helft van de mannen tegen 2045 onvruchtbaar zijn.38 Volgens haar zijn de hormoonverstoorders
die vaak in verpakkingen voor eten en drinken zitten
daar de belangrijkste oorzaak van.
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Die chemische stoffen worden toegevoegd om plastic
verpakking bepaalde eigenschappen te geven. Bijvoorbeeld om plastic zachter of flexibeler te maken,
hun kleur te veranderen of brandwerend te maken.
Alleen al voor de productie van wegwerpplastic
worden meer dan 12.000 verschillende chemische
stoffen 31 gebruikt. De plastic verpakkingen die in
contact komen met ons eten of drinken laten naast
microplastics ook dit soort chemicaliën achter.
Over het grootste deel van die chemicaliën weten
we relatief weinig. De meeste zijn niet getest en
dus mogelijks schadelijk voor onze gezondheid.32 Er
zitten namelijk heel wat chemische stoffen in plastic
waarvan we weten dat ze allerlei kankers, diabetes,
neurologische aandoeningen of vruchtbaarheidsproblemen 33 kunnen veroorzaken. Het onderzoek
naar de gezondheidsrisico’s van de chemische
stoffen in plastic staat nog in zijn kinderschoenen,
maar het ziet er naar uit dat ze erger zijn dan we
tot nu toe vermoeden: zelfs de vergelijking tussen
plastic en asbest 34 is al gemaakt.
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Welke impact heeft plastic op het klimaat?
Ook het klimaat kreunt onder de effecten van plastic.
Tijdens de levenscyclus van plastic komen stoffen vrij
die schadelijk zijn voor het klimaat. Om te beginnen
is de ontginning van olie en gas, de bouwstenen van
plastic, erg vervuilend. Ook het maken van plastic
zelf is gevaarlijk voor onze planeet. De petrochemie
is een van de meest broeikasgas-intensieve sectoren
ter wereld. 39 De productie van plastic is de belangrijkste activiteit 40 van die sector. Ter illustratie: in
2019 stootte de Europese plasticindustrie evenveel
broeikasgassen uit als heel België samen.41
De laatste jaren speelt goedkoop schaliegas 42 ook
een steeds grotere rol in de productie van plastic.
Schaliegas wordt ontgonnen door fracking,43 een
extreem vervuilende techniek die rotsformaties diep
in de bodem doen barsten met een giftige cocktail
van honderden chemicaliën, zand en water die aan
hoge druk de grond in wordt gespoten. Ondertussen
schakelt zelfs de Europese plasticindustrie,44 die
traditioneel zijn polymeren uit olie haalt, om naar
schaliegas om mee te profiteren van de lage prijzen.
En het epicentrum van die plasticindustrie, die ligt
bij ons. In de Antwerpse haven ligt de op één na
grootste petrochemische cluster ter wereld. België
is dus de belangrijkste draaischijf voor de productie
van plastic in de Europese Unie. Veertig procent van
al dat plastic 45 dient om producten te maken die we
direct na gebruik weggooien.

Niet enkel de productie van plastic is erg vervuilend,
ook de manier waarop we plastic afval verwerken 46
doet het klimaat geen deugd. Wegwerpplastic wordt
in de praktijk namelijk bijna niet gerecycleerd. Een
groot deel ongerecycleerd plasticafval eindigt in
verbrandingsovens. Tijdens die verbranding komen
allerlei giftige stoffen en broeikasgassen vrij.47 Zelfs
de meest gesofisticeerde installaties kunnen niet
vermijden dat er een deel van die gassen in de atmosfeer terechtkomen. De laatste jaren speelt de industriële verbranding van plastic een steeds grotere rol 48
in de verwerking van de Europese afvalberg, met alle
gevolgen van dien voor het klimaat.
Om de totale uitstoot van plastic in beeld te brengen,
moet je dus rekening houden met elke stap in de
levenscyclus. De denktank Carbon Tracker maakte
die denkoefening: alles bij elkaar stoot een ton
plastic gemiddeld vijf ton C02 uit.49

uit ons koolstofbudget strategisch inzetten. Het
slaat helemaal nergens op dat een van de meest
vervuilende sectoren op onze planeet zijn uitstoot
wil verdubbelen, terwijl sommige andere sectoren
en individuen inspanningen leveren om hun uitstoot
drastisch te verminderen.
Daarbovenop duwt de groeiende plasticvervuiling in
onze oceanen de opwarming van de aarde nog een
versnelling hoger. Phytoplankton, microscopische
kleine plantjes, raken namelijk steeds verder besmet
met microplastics 52 en hebben steeds meer moeite
om CO2 te absorberen via fotosynthese. Dat is slecht
nieuws, want de oceaan nam via deze fotosynthese
tussen de 20 à 40% van al de CO2 53 die de mensheid
tot nu toe uitstootte op. Hoe meer de oceaan haar
capaciteit als blauwe long verliest, hoe moeilijker de
strijd tegen de klimaatverandering zal zijn.

Aan het huidig tempo riskeert plastic tegen 2050
bijna één vijfde van ons kostbaar koolstofbudget 50
op te gebruiken. Het koolstofbudget 51 is de hoeveelheid C02 die we nog kunnen uitstoten zonder de
drempel van anderhalve graad Celsius te bereiken.
Dat is de grens die de landen van de wereld overeenkwamen in de klimaatakkoorden van Parijs. Om
binnen die limiet te blijven, moet de wereld tegen
2050 volledig C02-neutraal zijn. Die omschakeling
moet rustig en gecontroleerd verlopen om maatschappelijke schokken te vermijden. Om uit te bollen
uit het fossiele tijdperk, moeten we elke gram CO2
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Conclusie: Business as usual is geen optie
In een business as usual scenario stevenen we af op
een regelrechte nachtmerrie. Als de plasticsector
blijft groeien zoals dat nu het geval is, zal ze tegen
2050 vier keer zo groot 54 zijn als vandaag. De plastic-crisis dreigt dus compleet te ontsporen. Volgens
wetenschappers bereikt de ecologische schade door
plastic bijna een kritiek punt 55 waarna ze onherroepelijk is.
De prijs die we betalen voor wegwerpplastic, is buitengewoon. Ze kost ons niet enkel onze leefwereld
en onze gezondheid, we krijgen er ook letterlijk een
gepeperde rekening voor gepresenteerd. Carbon
Tracker berekende hoeveel de plasticvervuiling ons
kost.56 Voor die berekening baseren de analisten zich
onder andere op de CO2-uitstoot, de impact van de
luchtvervuiling op onze gezondheid, het ophalen
van het afval en het opkuisen van onze steden en de
natuur. Op basis van die variabelen, schat de denktank de maatschappelijke kost van één ton plastic op
minstens 840 euro. Omgerekend is dat op wereldvlak
bijna 300 miljard euro per jaar, meer dan de helft van
de totale omzet van de plasticindustrie.
Die financiële last zal enkel groeien als we niet
ingrijpen. Niet de bedrijven die verantwoordelijk zijn
voor de vervuiling draaien er voor op, maar wij als
maatschappij. Want op dit moment is het principe
‘de vervuiler betaalt’57 ver te zoeken bij plastic. Het
is hoog tijd dat de verantwoordelijken van de crisis,
en niet de mensen en de natuur, opdraaien voor de
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schade die ze aanrichten en de kosten van de plasticvervuiling voor hun rekening nemen.
Verder doen zoals we nu bezig zijn, is duidelijk geen
optie. Want een business as usual scenario brengt
onherroepelijke schade toe aan het milieu, brengt
onze gezondheid nog verder in het gevaar en schakelt de klimaatcrisis nog een versnelling hoger.
Met andere woorden, wegwerpplastic maakt onze
planeet onleefbaar. Het heeft dus geen plaats in de
wereld van morgen. Wegwerpplastic verergert de

Hoog tijd dat de
verantwoordelijken
van de plasticcrisis,
en niet de mensen
en de natuur,
opdraaien voor
de kosten

klimaatcrisis, die enorme enorme risico’s met zich
meebrengt voor heel het financiële systeem 58 en de
maatschappij gigantisch veel geld zal kosten. Burgers, wetenschappers en activisten zijn het eens:
onze planeet kan simpelweg niet nog meer plastic
aan. Om een absoluut doemscenario te vermijden,
moeten wehet gebruik van wegwerpplastic drastisch
verminderen. Daarvoor moeten banken en overheden
dringend hun gewicht in de schaal leggen, want de
bedrijven die veel geld verdienen aan wegwerpplastic doen er alles aan om hun winstmodel in leven
te houden. We mogen de machtige lobby’s achter de
fossiele industrie, de petrochemie, verpakkingsindustrie en de voedingsindustrie niet onderschatten.
De geschiedenis leert ons dat deze sectoren eerder
wetten schrijven dan ze te ondergaan.
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Hoe lobbyisten het onderste uit de plastic fles halen
Kort na de commercialisering van plastic begin
jaren ‘50, wezen wetenschappers al op het feit dat
de quasi onvergankelijke kunststof gevaarlijk is voor
het milieu.59 Eind jaren ‘60 erkende de plasticindustrie dat ook. De sector weet dus al meer dan vijftig
jaar dat hun wegwerpplastics een ramp zijn voor
de natuur. Net als de grote oliebedrijven, die al eind
jaren ‘70 wisten van hun bijdrage aan de opwarming
van de aarde,60 verkoos ook plasticindustrie snelle
winst boven een leefbare planeet.
Want voor de plasticindustrie was het van de meet
af aan zonneklaar dat de toekomst van plastic in
de vuilbak ligt: één herbruikbare fles vervangt de
verkoop van twintig wegwerpflessen.61 Bedrijven op
zoek naar steeds meer winst deden er alles aan om
bestaande systemen voor hergebruik te vervangen
door wegwerp. Ze creëerden dus zelf een aanbod
dat niet inspeelde op een specifieke vraag. Tot op
vandaag halen de lobby’s achter de plastic- en voedingsindustrie 62 alles uit de kast om dat systeem zo
lang mogelijk in stand te houden. Ter illustratie: uit
een intern document van Coca-Cola 63 blijkt hoe het
bedrijf actief alternatieven voor wegwerp tegenwerkt in Schotland.
Vertragingsmanoeuvres 64 staan vooraan in het
lobbyhandboek.65 Ze zorgen ervoor dat bedrijven
zo lang mogelijk winst blijven maken, terwijl lobbyisten meer tijd winnen om de wet alsnog af te
zwakken. Door data te manipuleren of zelfs achter
te houden, de implementatie van Europese wetten te

bemoeilijken of de datum waarop een wet van kracht
gaat zo ver mogelijk uit te stellen, vertragen lobbyisten structurele verandering richting hergebruik.
De lobbies achter plastics zijn erg succesvol geweest.
Ondanks het feit dat de plasticvervuiling al sinds de
jaren ‘70 werd aangeklaagd, bleef de plasticindustrie
bloeien.

Naast al dat schimmig lobbywerk, timmert de plasticindustrie al decennialang aan een discours waarin
ze de verantwoordelijkheid voor de plastic-crisis
van zich afschuift op de samenleving. Vandaag verbergen de echte schuldigen voor de plasticvervuiling
zich achter een hele hoop valse oplossingen en
loze beloftes.

Maar daar komt verandering in. In 2018 nam de
Europese Unie een set nieuwe, ambitieuze wetten
aan gericht op plastic, wegwerplastic in het bijzonder. In het onderdeel ‘Europa bederft de pret’
gaan we daar dieper op in. Wat belangrijk is om te
onthouden, is dat ondanks het zware lobbywerk van
de plastic- en voedingsindustrie, de Europese Unie
actie onderneemt. Hoewel er nog veel werk aan de
winkel is, is er vandaag wel al een pak wetgeving die
voor zware schokken zullen zorgen voor bedrijven
met een grote plastic voetafdruk. Bovendien zijn die
eerste wetten slechts het tipje van de ijsberg. Mondiale trends in regulering rond plastics 66 tonen aan
dat ze waarschijnlijk zullen escaleren.
Lobbyen tegen plastic regulering lijkt steeds meer
op een verloren zaak. Bedrijven blijven massaal veel
geld verspillen, in plaats van zich voor te bereiden
op morgen. Toen de Europese Unie in de aanloop
naar 2018 zijn Plastic Strategie uitwerkt, haalde de
voedingsindustrie alle truken uit de kast.67 Grote
spelers als Coca-Cola,68 Danone 69 en AB Inbev 70
pompten gigantische bedragen in hun lobbyactiviteiten in Brussel.
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De eenhoorn in de kamer: recyclage
De voedingsindustrie ontduikt haar verantwoordelijkheid. Voor hen is de consument die plastic
weggooit de hoofdoorzaak van de plasticvervuiling.
Bovendien proberen ze ons te sussen. Zolang we ons
plastic afval in de juiste vuilbak doen, moeten we ons
geen zorgen maken en kunnen we ons de luxe van
een leven vol wegwerp permitteren.
Door de doeltreffendheid van recyclage al die tijd
systematisch te overdrijven, zorgde de voedingsindustrie ervoor dat we zonder al te veel zorgen hun
plastic kopen. Bovendien zorgen allerlei logo’s op
plastic producten 71 doelbewust voor verwarring.
Iedereen herkent bijvoorbeeld de drie opeenvolgende
pijltjes, dikwijls met de woorden ‘recycleerbaar’
eronder. Ze betekenen niet dat een product effectief
gerecycleerd wordt, maar eerder dat ze recycleerbaar
zijn; zoals alle plastic in theorie.
Het is logisch dat we er van uit gaan dat ons plastic
afval een tweede leven krijgt. Maar in feite is dat niet
zo evident. Want recyclage impliceert dat een product
na gebruik wordt getransformeerd tot een product
van dezelfde waarde. Voor plastic is dat in theorie
mogelijk, maar in de praktijk haast onhaalbaar.
Door het recyclageproces gaat de kwaliteit van het
geproduceerde plastic achteruit. Plastic kan je dus
maar een beperkt aantal keer hergebruiken. Vooral
wegwerpplastics zijn door hun ingewikkeld design
zo goed als onmogelijk om te recycleren; denk aan
verschillende laagjes plastic over elkaar, kleurrijke
inkt, films, speciale drinkdoppen, …
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Van al het wegwerpplastic dat ooit is gemaakt,
is slechts 9% effectief gerecycleerd 79 of eerder
gedowncycled in een minderwaardig product. Vandaag vervangt 2 à 5% van het plastic dat wordt gerecycleerd,80 vers plastic in de productie van nieuwe
producten. Recyclage alleen kan dus niet de hoofdoplossing zijn voor de steeds groeiende berg plastic
afval. Hoe meer plastic we recycleren, hoe beter.
Maar zolang we de reële beperkingen van recyclage
negeren, leidt het gewoon de aandacht af van de
echte oorzaak van de plastic-crisis: de overproductie
van wegwerpplastic.
Het gebrek aan ambitie van de voedingsindustrie 84
om effectief iets aan de plastic-crisis te doen, is
frappant. In de plaats van te investeren in structurele
alternatieven voor plastic verpakkingen, pompen
bedrijven uit de voedingsindustrie massa’s geld
in lobbyactiviteiten en in het promoten van ‘valse

Van al het
wegwerpplastic dat
ooit is gemaakt, is
slechts 9% effectief
gerecycleerd

oplossingen’ voor de plasticvervuiling, zoals plogging 85 (Plastic afval oprapen tijdens het joggen),
flesjes gemaakt van plastic uit de oceaan 86 of grote
opkuisacties zoals de Ocean Cleanup.87 Zulke initiatieven vermijden niet dat er plastic gemaakt wordt
en in het milieu terechtkomt. Dit is dweilen met de
kraan open.
Om hun groen imago verder op te poetsen, gaan
bedrijven uit de voedingsindustrie ook dikwijls
ambitieuze, vrijwillige engagementen 88 aan om
hun plastic voetafdruk te verminderen. Meestal
gaan ze die verbintenissen samen aan met andere
bedrijven, in groepen met met klinkende namen als
de Alliance to End Plastic Waste 89 of de Trash Free
Seas Alliance.90 Maar omdat niemand hen echt kan
verplichten om hun vrijwillige engagementen na te
komen, voegen ze meestal geen daad bij woord. De
mooie woorden laten meestal een spoor van loze
beloftes na,91 terwijl ze wel blijven nazinderen bij het
grote publiek.

Ons afval komt steeds dichter bij huis
In 2019 exporteerde de Europese Unie maandelijks 150 000 ton plastic afval 72 naar andere delen van
de wereld. Enkel het gemakkelijkst te recycleren plastic 73 is hier rendabel. Ondernemingen in landen
waar de arbeidsvoorwaarden en de milieuwetgeving minder streng zijn, kunnen wel nog geld verdienen
aan moeilijker plastic en kopen ons gesorteerd afval over. Zo verdwijnt ons ‘gerecycleerd’ afval van
de radar, richting een netwerk van kleine, informele bedrijfjes, waar mensen vaak met de hand naar
de laatste waardevolle plastics vissen. Deze mensen zijn zich dikwijls niet bewust van de gevaren.
Ze stellen zich meestal zonder de nodige bescherming bloot aan de giftige stoffen die tijdens het
hersmelten vrijkomen.74 Het plastic dat zelfs voor die bedrijven geen waarde heeft, belandt in het beste
geval op een vuilnisbelt, maar vaak eindigt vaak het in de natuur of wordt het in open lucht verbrand.
De export van plastic is dus een belangrijke oorzaak van plasticvervuiling.
Dertig jaar lang importeerde China 75 zo bijna de helft van alle gesorteerde plastic afval waar we in de EU
geen raad mee wisten. Toen de Chinese overheid hier in 2018 abrupt een eind aan maakte, verplaatste
de stroom afval uit het westen zich naar andere landen. In de eerste zes maanden na het Chinese
verbod steeg de import van plastic in Thailand met meer dan 2000 procent. Niet veel later kondigde
de Thaise overheid ook restricties aan, waarop het Europese afvalprobleem zich opnieuw verplaatste.
Ondertussen is de import van plastic 76 ook in Maleisië, Vietnam en India aan banden gelegd. Azië sluit
dus stilaan zijn deuren voor ons afval.
Hierdoor komt het probleem dichter bij huis. Na de importrestricties in Azië, vertwintigvoudigde de
import van plastic in Turkije. Alleen al in 2019 kreeg het land meer dan 11,4 miljoen ton Europees
plastic 77 te verwerken, terwijl Turkije volgens officiële cijfers slechts 10% van zijn eigen afvalberg de
baas kan. Eind mei 2021 kondigde de Turkse overheid dan ook strengere regels aan voor de import van
plastic.78 De export van ons afval laat een socio-ecologische ravage achter waar ze passeert. Bovendien
drukt ze met de neus op de feiten: we krijgen onze afvalberg simpelweg niet gerecycleerd. De enige
oplossing, is minder produceren.
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Recyclage bij ons

Naast al die mooie woorden, legt de voedingsindustrie soms zelfs de nadruk op de ecologische voordelen van wegwerpplastic.92 Plastic verpakkingen
zouden bijvoorbeeld voor veel minder CO2 uitstoot
zorgen, omdat ze veel lichter zijn dan andere materialen en dus makkelijker te transporteren zijn.
Zulke argumenten vergelijken meestal verschillende materialen voor wegwerp met elkaar, in de
plaats van wegwerp als systeem te vergelijken met
alternatieve systemen waarin hergebruik centraal
staat en waarvan we weten dat ze veel minder CO2
uitstoten.93

In Vlaanderen sorteert Fost Plus, een bedrijf opgericht door de verpakkingssector, het plastic dat we in
onze blauwe zak doen. Hun sorteercentra kunnen veertien verschillende soorten plastic 81 van elkaar
onderscheiden, die ze nadien doorverkopen aan gespecialiseerde recyclage firma's. Eenmaal de deur
uit, beschouwt Fost Plus het plastic als gerecycleerd. Maar dat betekent niet dat het plastic effectief
wordt gerecycleerd. Een reportage van Pano 82 bracht aan het licht dat zelfs van het gemakkelijkste
plastic om te recycleren, er toch een groot deel naar de verbrandingsoven gaat. Vanaf dat het iets te veel
moeite kost, is de recyclage van plastic economisch gezien niet meer interessant. Het is dus niet omdat
een plastic product valt te recycleren, dat het ook effectief gebeurt. Ook wij, zelfverklaarde recyclagekampioenen van Europa,83 recycleren eigenlijk veel minder plastic dan we beweren.

22 De neveneffecten van plastic

Een ander argument waar de voedingsindustrie dikwijls op terugvalt, is de belofte dat milieuvriendelijk
plastic de plasticvervuiling kan stoppen. Binnen
die categorie is bioplastic, plastic deels of volledig
gemaakt van plantaardig materiaal, het paradepaardje. Maar eigenlijk is dat niet zo verschillend
dan gewoon plastic,94 gemaakt van olie of gas. Omdat
ze op dezelfde manier gemaakt worden, hebben ze
een gelijkaardige chemische structuur en breken ze
dus niet vanzelf of sneller af eens ze in de natuur
terechtkomen. Ook composteerbaar plastic, een
volgende wonderoplossing, is in de praktijk niet zo
veelbelovend.95 Dat plastic breekt enkel af onder de
juiste omstandigheden in speciale, industriële recyclagecentra. In je compost of in de natuur vergaat
zo’n plastic dus niet vanzelf. Dit ‘milieuvriendelijk’
plastic zorgt voor verwarring en is geen oplossing
voor het plastic probleem.

De meest recente technologische innovatie waar de
plasticindustrie mee uitpakt, is chemische recyclage. In theorie kan die chemische techniek zelfs de
moeilijkste plastics, zoals kleurrijke verpakkingen
- afbreken en omzetten in nieuw plastic of in brandstof. Maar ook dit verhaal lijkt te mooi om waar te
zijn.96 Deze technologie heeft niet kunnen bewijzen
op grote schaal rendabel nieuw plastic te kunnen
produceren. Delphine Levi Alvarez, coördinatrice van
Break Free From Plastic Europe, vergelijkt chemische
recyclage met de mythische eenhoorns: iedereen
heeft er al over gehoord, maar niemand heeft er ooit
een in het echt gezien (Persoonlijke communicatie,
27 juli 2021).
Nochtans hebben bedrijven met een grote plastic
voetafdruk er alle baat bij om het gebruik van wegwerp drastisch te verminderen. Wegwerpplastic is
niet enkel rampzalig voor ons leefmilieu en voor
onze gezondheid, er hangen ook zware financiële
risico’s aan vast - zeker voor de voedingsindustrie.
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3. De onderschatte risico’s
De publieke verontwaardiging rond de plasticvervuiling groeit zienderogen. Bedrijven die veel plastic gebruiken
of verkopen, stellen zich dan ook steeds verder bloot aan de financiële risico’s gelinkt aan hun plastic voetafdruk. Denk aan reputatieschade via publieke campagnes, rechtszaken die de plasticvervuiling aanklagen of
nieuwe regels die het gebruik van plastic - wegwerpplastic in het bijzonder - moeilijker en duurder maken.
Bovendien hollen verschillende maatschappelijke trends de waarde van plastic steeds verder uit. De
voedingsindustrie, die sterk rekent op goedkoop plastic, is als ‘gezicht’ van de wegwerpcultuur extra
kwetsbaar voor die risico’s.
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Een fragiel imago
Om klanten te winnen en hun vertrouwen te
behouden, zijn naamsbekendheid en imago enorm
belangrijk. De reputatie maakt of kraakt bedrijven in
de voedingsindustrie.
De komst van sociale media versterkte dit effect
exponentieel. Sommige verhalen kunnen op een
mum van tijd miljoenen mensen bereiken. Bovendien zijn jongeren vandaag ook meer begaan met
ecologische thema’s, ook met plastic. De generaties
die zijn opgegroeid met het groeiende besef rond
het klimaatprobleem, zijn vandaag de consumenten
met de meeste koopkracht.97 De voedingsindustrie
moet rekening houden met die trend, want ze komt
steeds meer in het vizier van campagnes tegen de
plasticvervuiling.
In 2016 ontstond de beweging Break Free From
Plastic (BFFP). Organisaties van over de hele wereld
bundelden de krachten om iets te doen aan de uit de
hand lopende plasticvervuiling. In dezelfde periode
dat landen in Azië werden verweten 98 dat ze meer
plastic in de oceaan dumpen dan de rest van de
wereld, voerde BFFP zijn eerste brand audit uit. Meer
dan tienduizend vrijwilligers hielden opkuisacties in
42 landen en sorteerden het plastic zwerfvuil merk
per merk. Die grootschalige actie bracht aan het
licht dat slechts een handvol bekende merken 99 uit
de voedingsindustrie, zoals Coca-Cola, Unilever of
Nestlé, verantwoordelijk zijn voor het grootste deel
van het zwerfvuil in de natuur. De echte schuldigen
van de plastic-crisis staan sindsdien duidelijk in de

spotlight. BFFP blijft brand audits organiseren en
bundelt informatie van acties over de hele wereld
in een jaarlijks rapport.100 Ze maken het met hun
toolkit 101 bovendien gemakkelijk voor mensen om
zelf brand audits te organiseren.
Plastic is meer dan ooit een hot issue. Een wereldwijde
peiling van Ipsos 102 toont dat meer dan 70% van
de mensen te vinden is voor een algemeen verbod
op wegwerpplastic. Geen enkel ander ecologisch
thema boekte zo veel vooruitgang in het collectief
bewustzijn op zo’n korte tijd. Vijf jaar geleden was
het bijvoorbeeld zo goed als ondenkbaar dat de EU
een wet zou goedkeuren die specifiek sommige
soorten wegwerpplastic zou verbieden (Alvarès,
persoonlijke communicatie, 27 juli 2021). Publieke
campagnes rond plastic groeien zienderogen en
werpen hun vruchten af. Bovendien richten burgers
en activisten hun pijlen steeds meer op de grootste
vervuilers: de voedingsindustrie.
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Gouden zaken, of rechtszaken?
Het is waarschijnlijk dat deze bedrijven ook in
de rechtszaal ter verantwoording zullen worden
geroepen. De juridische experts van de milieu ngo
ClientEarth verwachten dat rechtszaken rond plastic
een gelijkaardig traject 103 zullen volgen als die rond
de opwarming van de aarde. De voorbije tien jaar
nam het aantal klimaatzaken over de hele wereld aan
een indrukwekkend tempo toe. Sinds 2007 telde de
Universiteit van Columbia wereldwijd al meer dan
tweeduizend klimaatgerelateerde rechtszaken 104
tegen overheden of bedrijven, waarvan het grootste
deel vrij recent zijn aangespannen.
De eerste rechtszaak rond plasticvervuiling 105 is
al een feit. In 2020 daagde een ngo in de Verenigde
Staten tien bedrijven uit de voedingsindustrie voor
de rechter voor hun schuld in de plasticvervuiling.
Onder de aangeklaagden vinden we giganten zoals
Coca-Cola en Danone. De zaak is nog niet rond,
maar zal waarschijnlijk anderen inspireren om
gelijkaardige processen te voeren. Ook wanneer de
rechtszaken geen succes zijn, kunnen ze een enorme
impact hebben op het imago van de bedrijven.
Die reputatieschade kan overslaan op banken die
de plasticvervuiling mogelijk maken door zulke
bedrijven te financieren.
Investeringen in plastic kunnen dus riskanter zijn
dan verwacht, zeker wanneer bedrijven op het matje
geroepen worden voor de schade die ze aanrichten.
De voedingsindustrie kan niet langer doen alsof
haar neus bloed. Ze is de meest zichtbare actor in
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de plastic-crisis en is dus extra kwetsbaar voor
imagoschade via publieke campagnes of rechtszaken.
Bovendien vertalen beleidsmakers die publieke
verontwaardiging rond de plasticvervuiling steeds
vaker in concrete wetten om die het gebruik van
plastic moeilijker en vooral duurder moeten maken.
Zeker in de Europese Unie tekent de omschakeling
naar een economie waarin wegwerpplastic minder
getolereerd wordt, zich steeds duidelijker af.

Europa bederft de pret
Tegen 2050 wil de Europese Unie compleet koolstofneutraal zijn.106 Een belangrijke pijler van die ambitie
is de omschakeling naar een circulaire economie.107
Dat is een economie waarin we grondstoffen zo
efficiënt mogelijk gebruiken en zo lang mogelijk in
circulatie houden. Wegwerpplastic is dus letterlijk
het tegenovergestelde hiervan.

laten opdraaien voor de kost van de ophaling, het
transport en de opkuis van plastic afval via extended
producer responsibility (EPR) schema’s.

In 2018 lanceerde de EU daarom haar Plastics Strategie,108 een draaiboek om de plastic-crisis aan te
pakken en de transitie naar een circulaire economie
een versnelling hoger te schakelen. De EU wil de
lage recyclagecijfers opkrikken, minder plastic in de
natuur laten komen en de CO2-uitstoot van plastic
drastisch terugschroeven. Daarvoor keurde ze maar
liefst vier nieuwe directieven of Europese wetten
goed, die stuk voor stuk maatregelen inhouden
om de indirecte kosten van plastic, die we vandaag
als samenleving dragen, terug af te schuiven naar
de verantwoordelijken: bedrijven die veel plastic
gebruiken of verkopen.

Bovenop de reeks nieuwe wetten rond plastic, voert
de EU ook een extra belasting in.110 Lidstaten zullen
€ 0,80 cent moeten betalen per kilogram wegwerpplastic dat ze niet recycleren. Het is nog niet
duidelijk hoe de lidstaten die kost gaan doorrekenen.
De financiële analisten van Wood Mackenzie verwachten dat het grootste deel op de schouders van
de plasticindustrie zal terechtkomen, wat de prijs
van plastic verpakkingen 20 tot 60 % duurder 111 kan
maken. Omdat verpakkingen voor een aanzienlijk
deel de prijs van een product bepalen, schat consultancybureau IHS Markit in dat sommige goederen 3
tot 8% duurder kunnen worden: een kost die te hoog
is voor de consument om zomaar te aanvaarden.112
De plastic- en voedingsindustrie zullen die extra
kost dus zelf moeten absorberen, wat niet evident
zal zijn.

Die uitgesproken ambitie om de vervuiler te doen
betalen, zet wegwerpplastic, en dus ook de voedingsindustrie, onvermijdelijk in de schijnwerpers.
Sinds juli 2021 is het Single Use Plastics (SUP)
Directive 109 van kracht, de eerste Europese wet
specifiek gefocust op wegwerpplastic. De nieuwe
regel verbiedt onder andere de verkoop van allerlei
soorten wegwerpplastic en legt producenten specifieke ontwerpvereisten op. Met het SUP Directive wil
de EU bedrijven met een grote plastic voetafdruk ook

Of die nieuwe Europese maatregelen ver genoeg
gaan om de plasticvervuiling daadwerkelijk een
halt toe te roepen, valt nog af te wachten. Gezien
de omvang van het probleem, zijn er sowieso nog
heel wat maatregelen nodig die een stap verder
gaan. Wat we wel al weten, is dat de huidige regels
wegwerpplastic economisch gezien een pak minder
interessant maken. Bovendien volgen de nieuwe
regels rond plastic elkaar aan een ongezien tempo
op. Na de introductie van de eerste set verregaande

maatregelen rond plastic, is het makkelijker om
de ambitie op te schroeven. De eerste stap is vaak
de moeilijkste. De Europese Unie zet duidelijk de
omschakeling naar een circulaire economie een
versnelling hoger. De komende vijf jaar zijn er nog
eens heel wat nieuwe wetten en hervormingen 113
gepland die het gebruik van wegwerpplastic in de EU
moeilijker en duurder zullen maken.
Tatjana Lujàn, plasticexperte bij ClientEarth,
verwacht dat die nieuwe regels de productie- en
distributiekost 114 van heel wat plastic producten de
hoogte in zal stuwen. De recente Europese maatregelen houden dus zware economische risico’s
in voor bedrijven die rekenen op goedkoop plastic.
Risico’s die zich de komende jaren zullen vertalen in
financieel verlies, zeker wanneer de Europese regels
worden omgezet in nationale wetgeving en wanneer
ze dus van kracht gaan.
Bedrijven met een grote plastic voetafdruk die daar
geen rekening mee houden, zullen plots geconfronteerd worden met allerlei nieuwe maatregelen die
hun activiteiten serieus in de war kunnen sturen.
Hoe langer zulke bedrijven blind blijven voor de economische kost van plastic, hoe moeilijker het wordt
om zich aan te passen. Ze moeten ook stoppen met
tijd en geld te investeren in het te proberen afleiden
van het onvermijdbare door te lobbyen tegen wetten
rond plastic. Want de regels rond plastic stapelen
zich nu al aan een sneltempo op en de klok tikt door.
Veel bedrijven riskeren dus plots erg veel te moeten

De onderschatte risico’s 27

De plastic bubbel staat op barsten
investeren op korte tijd. De kans dat die hindernis
voor sommigen te groot wordt, is reëel en groeit met
de dag. Bedrijven die die horde niet kunnen nemen,
riskeren zware verliezen. Dat kan voor voor onrust
en wantrouwen zorgen op de financiële markt, waar
een crash van de aandelenkoers dikwijls een negatieve spiraal in gang zet.

Niet alleen de voedingsindustrie dreigt binnenkort
zwarte sneeuw te zien. Elke schakel in de productie
van plastic kan in de problemen komen. Want
verschillende maatschappelijke trends hollen de
waarde van plastic steeds verder uit. Financiële
specialisten spreken van een financiële zeepbel in de
plasticindustrie.117

Ondanks de inspanningen van de plasticlobby,
zit er dus heel wat regulering in de pijplijn die de
kost van wegwerpplastic zal verhogen. Niet alleen
bedrijven zullen dit voelen, hun investeerders ook.
Belangrijke stemmen in de investeerders wereld 115
waarschuwen nu al dat bedrijven die erg afhankelijk
zijn van wegwerpplastic zich blootstellen aan zware
financiële risico’s.

FairFin benadrukt al langer dat de komende shift
naar een circulaire economie die draait op duurzame
energie, verankerd in steeds strengere wetgeving, de
waarde van investeringen in fossiele brandstoffen
uitholt.118 Hetzelfde geldt ook voor plastic. Carbon
Tracker verwacht dat de mondiale vraag naar plastic
al in 2027 zal pieken.119 Dat staat in schril contrast
met de verwachtingen van de fossiele en petrochemische industrie, die plastic nog tot in 2040 ferm
zien groeien.120

Hoe dan ook zal de voedingsindustrie zijn hele
wegwerp-businessmodel compleet moeten herzien.
Want onze planeet heeft grenzen en de plastic-crisis
botst er nu al tegenaan.116 Hoe langer ze daarmee
wachten, hoe moeilijker dat zal zijn en hoe groter
het risico op financieel verlies. Daarbovenop komen
de financiële risico’s verbonden aan wegwerpplastic
niet enkel uit de regulerende hoek.
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De vraag naar fossiele brandstof voor transport en
energie 121 neemt af. Die trend kan erop wijzen dat
de aftakeling van het fossiele tijdperk is ingezet.
Binnenkort is hernieuwbare energie uit wind of
zonlicht zelfs goedkoper dan olie of gas.122 Om te
blijven groeien en te overleven, rekent de fossiele
industrie steeds meer op plastic. De sector verwacht
dat we tot in 2040 elk jaar drie à vier procent meer
plastic 123 zullen produceren en consumeren. Die
hoge verwachtingen sturen de strategische investeringsbeslissingen van de sector. Ze grijpt plastic vast
als een laatste reddingsboei.

De petrochemie speelt daar hard op in. Wereldwijd
plannen petrochemische bedrijven tegen 2040 meer
dan 400 miljard aan investeringen 124 om nog meer
plastic te produceren. Ook in de Antwerpse haven
kondigde chemiereus INEOS in 2019 een megalomaan project van meer dan € 3 miljard aan. Project
One heet de nieuwe plasticfabriek, en ze geldt als de
“grootste investering in de Europese chemie sinds
twintig jaar”.125
De verwachtingen van de fossiele en petrochemische
sector zijn niet realistisch. Ten eerste is er al sinds
2019 een wereldwijde, structurele overproductie van
ethyleen, de belangrijkste bouwsteen voor plastic.126
Als de vraag naar plastic niet spectaculair stijgt,
zal die de prijs van plastic steeds verder uithollen.
Bedrijven zijn nu al genoodzaakt om hun fabrieken
soms wekenlang stil te leggen 127 om het overaanbod
te compenseren. Het lot van het megaproject van
Ineos in de haven van Antwerpen illustreert dit
fenomeen: in januari 2021 kondigde het bedrijf aan
dat ze de helft van het geplande project laat vallen 128
omdat die niet economisch rendabel zou zijn. Het
bedrijf werd door verschillende rechtszaken van
milieubewegingen onder leiding van ClientEarth
bovendien verplicht om tijdens de zomer van 2021
een nieuwe aanvraag voor milieuvergunning in te
dienen voor de overblijvende helft van het project.
In ons dossier over Project One kom je te weten
waarom het project van Ineos zowel voor de ecologie
als economie allesbehalve een goed idee is.129 Ook de

overgebleven helft van het project dreigt met economische problemen te kampen, omdat het om de
productie van ethyleen gaat. Precies dat deel van de
sector waar er structurele overproductie is.
Om de vraag naar plastic hoog te houden rekent de
fossiele industrie vooral op millennials in de OESO
landen en op de nieuwe middenklasse in het Globale
Zuiden.130 Maar statistieken geven aan dat de vraag
naar plastic in de landen van de OESO al in 2005
een piek bereikte.131 Het is onwaarschijnlijk dat de
komende generaties meer plastic gebruiken dan
de vorige. Jongeren zijn zich vandaag meer bewust
van de ecologische problemen 132 waar onze planeet
mee kampt. Inclusief de plasticvervuiling, een van
de meest zichtbare en iconische aspecten van de
milieucrisis. Het is bovendien niet vanzelfsprekend
dat landen in het Globale Zuiden dezelfde fouten
zullen maken als wij en onze wegwerpcultuur klakkeloos overnemen. Veel landen in Afrika en Azië 133
leggen het gebruik van wegwerpplastic nu al serieus
aan banden. Zeker na al de ellende die we er met de
export van ons afval veroorzaakten.
Een volgende inschattingsfout van de plasticindustrie draait rond grondstoffenprijzen. De petrochemische sector gaat ervan uit dat de prijzen voor
de bouwstenen van plastic - ethaan en propaan goedkoop blijven.134 Die redenering impliceert dat de
ontginning van schaliegas rendabel blijft, wat niet
gegeven is. Want het kost veel geld om schaliegas uit
de grond te halen. De crash van de olieprijzen in het

begin van de coronacrisis toonde aan hoe kwetsbaar
de sector is voor financiële schokken.135 Heel wat
bedrijven gingen toen overkop en lieten torenhoge
schulden achter. Het Center for Environmental Law
wijst er bovendien op dat de omschakeling naar hernieuwbare energie het winnen van moeilijk bereikbare grondstoffen, zoals schaliegas, steeds minder
winstgevend zal maken. Plastic kan dus op korte tijd
een pak duurder worden, tegen alle wensdromen van
de industrie in.
Niet enkel de grondstofprijzen kunnen de prijs van
plastic binnenkort de lucht in doen schieten. Ook
de enorme CO2-uitstoot van de petrochemie 136
kan de sector flink pijn doen. Tot op vandaag bleef
de industrie relatief buiten schot, onder andere
door de gratis uitstootrechten binnen het Europees
systeem voor emissiehandel (ETS). Maar dat kan
binnenkort veranderen. De EU is bezig met het
hervormen van wetgeving rond de uitstoot van
broeikasgassen, waaronder het ETS, met als doel de
grote vervuilers effectief te doen betalen. Het ziet er
naar uit dat de petrochemie de dans deze keer niet
zal ontspringen.137
Ook verder in de plasticketen zullen bedrijven het
moeilijker krijgen. In 2020 publiceerde de Europese
Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability 138
(CSS), een ambitieus plan om gevaarlijke chemicaliën, waaronder die in plastic, sneller te identificeren
en het gebruik ervan meer te beperken. Binnenkort
kan de EU chemische stoffen per groep verbieden in
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plaats van geval per geval; iets waar ngo’s en activisten al jaren voor pleiten (Pritchard, 2021). Het is
duidelijk dat het CSS het gebruik van chemicaliën
in de EU 139 grondig kan transformeren. Sectoren die
veel chemische stoffen gebruiken, in het bijzonder
de verpakkingsindustrie, zullen waarschijnlijk
zwaar moeten investeren om zich aan te passen.
Ongeveer 70% van de leningen en obligaties van
bedrijven die plastic pellets verwerken tot concrete
producten, de schakel tussen de petrochemie en
voedingsindustrie, lopen tegen 2025 op hun einde.140
Dat betekent dat zo goed als de hele sector opnieuw
geld moet vinden op de financiële markten, waar
het risico dat investeerders nemen mee de intrest
bepaalt. Bedrijven die zich niet op tijd aanpassen
aan de nieuwe Europese normen rond chemische
stoffen, zullen dus waarschijnlijk moeilijker aan vers
geld geraken. Net op het moment waarop ze plots
zwaar zullen moeten investeren om aan de Europese
regels te voldoen.
De zware investeringen van de sectoren, denk aan de
400 miljard dollar van de petrochemie, kunnen dus
snel veel minder opbrengen dan verwacht. Carbon
Tracker waarschuwt dan ook voor een financiële
zeepbel in de plasticindustrie.141 Ook Amerikaanse
denktank Pew Research Center trekt aan de alarmbel:
investeringen in de plasticindustrie kunnen jaarlijks
een risico van meer dan 80 miljard euro met zich
meebrengen.142
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70% van de leningen
en obligaties van
bedrijven die plastic
pellets verwerken,
lopen tegen 2025
op hun einde

Het gebrek aan concrete actie om de productie
van plastic drastisch te verminderen, zorgt dat de
financiële zeepbel in de plasticindustrie kan blijven
groeien. Als die barst verwachten we zware schokken
in sectoren die sterk afhankelijk zijn van plastic.
Dat geldt zeker voor de voedingsindustrie, want
goedkoop plastic is een hoeksteen van hun businessmodel. De sector zit dus in het oog van de storm. Als
‘gezicht’ van de wegwerpcultuur 143 zijn ze niet enkel
een logisch doelwit voor nieuwe regels, publieke
campagnes of rechtszaken 144 rond de plasticvervuiling, ze zijn ook erg kwetsbaar voor de komende
prijsschokken die de verpakkingen waar ze zo op
rekenen een pak duurder kunnen maken.

Ondanks het feit er nog veel ambitieuzere maatregelen nodig zijn om de plastic-crisis te stoppen,
zullen de huidige overheidsmaatregelen al heel wat
extra kosten meebrengen voor bedrijven met een
grote plastic voetafdruk - in het bijzonder de voedingsindustrie. De sector zou zich daarop moeten
voorbereiden, maar toont weinig bereidheid om het
gebruik van wegwerpplastic af te bouwen. In plaats
van te investeren in structurele verandering, promoot de voedingsindustrie vooral valse oplossingen
voor de plastic-crisis. Tegelijkertijd negeert de voedingsindustrie de structurele oorzaken die plastic
economisch onrendabel maken: overproductie, stijgende grondstofprijzen en toenemende regulering.
Die drie trends zijn een financiële zeepbel aan het
blazen in de plasticindustrie. Een zeepbel die niet
alleen in het gezicht van bedrijven die plastic produceren en gebruiken, kan uiteenspatten, maar ook in
dat van de banken die hen financieren.
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4. Wie investeert in plastic?
De voedingsindustrie is verblind door de snelle winst van wegwerpplastic, ondanks de dreigende financiële
risico’s. En ze zijn niet alleen. Want ook hun geldschieters investeren in plastic. Dat is toch te gek voor
woorden? Zeker na alles dat we hiervoor oplijsten? En toch, hoe onzinnig het ook lijkt, toch kan de financiële
sector maar geen genoeg krijgen van plastic. In plaats van ervoor te zorgen dat bedrijven hun plastic
voetafdruk drastisch verminderen, pompen banken nog steeds veel geld in plastic, met alle gevolgen
van dien. Volgens ons schieten ze daarbij op termijn in eigen voet.
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Hoe komt een bedrijf aan geld bij een bank?
Banken kunnen bedrijven op verschillende manieren financieren en erin investeren. Ze kunnen kredieten verstrekken door het toekennen van leningen, ze
kunnen uitgegeven obligaties onderschrijven en bedrijven ondersteunen die nieuwe aandeelhouders zoeken. Daarnaast kunnen ze investeren in het eigen
vermogen van bedrijven door aandelen of obligaties te kopen van deze bedrijven op de financiële markt.
Bedrijfsleningen
De meest eenvoudige manier voor bedrijven om aan geld te raken, is aankloppen bij een bank voor een lening. Een lening is een som geld die je terugbetaalt over
een bepaalde periode, aan een vooraf afgesproken intrest. De beslissing om een bedrijf al dan niet een lening te geven, hangt vooral af van de afweging of ze de
lening terug zal kunnen terugbetalen, ofwel de kredietwaardigheid van het bedrijf.
Onderschrijven van de uitgifte van aandelen en obligaties
Uitgifte van aandelen
Bedrijven kunnen aandelen uitgeven op de beurs. Dat biedt hun de kans om hun eigen vermogen te vergroten via nieuwe of bestaande aandeelhouders. De rol van
(investerings)banken is van cruciaal belang voor een bedrijf bij het verhandelen van zijn aandelen. De banken bieden het bedrijf toegang tot de kapitaalmarkten
en helpen het aandeelhouders te zoeken.
Uitgifte van obligaties
Het uitgeven van obligaties wordt best omschreven als het opsplitsen van een grote lening in kleine stukjes, waarbij elk stuk afzonderlijk wordt verkocht. Net
als aandelen worden obligaties verkocht op de beurs. Om ze uit te geven, heeft een bedrijf de hulp nodig van een of meer investeringsbanken die een bepaalde
hoeveelheid obligaties aan de man brengen. ‘Onderschrijven’ betekent eigenlijk kopen met de bedoeling om te verkopen aan beleggers. Maar als de investeringsbank er niet in slaagt alle onderschreven obligaties te verkopen, blijft ze er zelf eigenaar van.
Beheer van aandelen en/of obligatiefondsen
Via de fondsen die ze beheren, kunnen banken aandelen en obligaties kopen van een bepaald bedrijf. Zo worden de klanten van de banken via dergelijke fondsen
respectievelijk mede-eigenaar of medefinancier van de onderliggende bedrijven. De bank kan zelf met haar eigen middelen ook investeren in een deel van deze
fondsen. Als mede-eigenaar van dat bedrijf hebben aandeelhouders invloed op de strategie van het bedrijf. De omvang van die invloed hangt af van de grootte van
de participatie. Eigenaars van obligaties zijn geen mede-eigenaar van het uitgevende bedrijf, maar schuldeisers. Kopers van obligaties hebben recht op terugbetaling na een bepaald aantal jaar en op een bepaalde jaarlijkse interest.
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Hoeveel geld pompen onze banken in plastic?
Dit onderzoek van FairFin legt de nauwe financiële
banden bloot van zeven banken actief in België en
negen geselecteerde bedrijven in de voedingsindustrie. Hiervoor baseerden we ons op een analyse door
Profundo van de financiële databases van Thomson
Reuters en Bloomberg. Uit die analyse blijkt dat bijna
alle banken enorme bedragen versluizen richting de
voedingsindustrie. Sinds 2015 pompten ze samen
meer dan 78 miljard euro in de voedingsindustrie, de
sector die de grootste verantwoordelijkheid draagt
voor de plastic-crisis.
We gaven de banken de mogelijkheid om te reageren
op onze financiële bevindingen. Van Deutsche Bank
en ING Group kregen we geen antwoord. De andere
banken, zoals BNP Paribas, antwoordden dat ze
wegens privacy redenen niet dieper in kunnen
gaan op de cijfers, ondanks het feit dat die publiek
beschikbaar zijn. KBC group liet weten dat onze
cijfers niet overeenkomen met hun bevindingen,
maar antwoordde niet op onze vraag om te verduidelijken wat er juist mis was. Argenta stuurde
ons een aangepaste dataset door met een hoger
financieringsvolume. Omdat de periode van hun
dataset niet overeenkomt met die van ons onderzoek
(januari 2015 tot mei 2021), namen we die niet over
in dit rapport. Candriam bevestigde dat onze cijfers
correct zijn. En Triodos Bank ging niet dieper in op
de cijfers, maar opende wel een dialoog over hun
plastic beleid.
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Op zich is het niet vreemd dat banken investeren in
de voedingsindustrie, die meer omvat dan plastic en
niet weg te denken is uit ons leven. Maar een investeerder is mee verantwoordelijk voor wat er met zijn
geld gebeurt. Door die bedrijven onvoorwaardelijk
te financieren, zorgen banken er voor dat ze kunnen
blijven verder doen zoals ze bezig zijn.
Deutsche Bank en BNP Paribas financieren alle
bedrijven in het onderzoek, ING Group financiert
ze bijna allemaal. Deutsche bank spant de kroon en
heeft financiële relaties met de voedingsindustrie
ter waarde van meer dan 35 miljard euro. Daarna
volgt BNP Paribas met 28 miljard euro en ING Group
met 14 miljard euro. Die drie grootbanken zijn samen
goed voor bijna het volledige financieringsvolume
dat we in ons onderzoek identificeren. Het overgrote deel daarvan gaat naar AB Inbev, de Belgische
biergigant.
Met een omzet van bijna 45 miljard euro per jaar is
AB Inbev de grootste drankenproducent ter wereld,
nog groter dan Coca-Cola. In België kennen we het
bedrijf vooral van de blikjes en flesjes Jupiler of Stella
Artois, maar dat is slechts een fractie van het aanbod
van AB Inbev. De multinational is actief in meer dan
vijftig landen over de hele wereld en verkoopt naast
bier ook heel wat frisdranken in plastic flesjes. Vooral
buiten Europa barst de plastic voetafdruk van AB
Inbev uit zijn voegen. Na de overname van SabMiller
in 2016, bottelt het bedrijf zelfs frisdrank voor CocaCola en PepsiCo in Afrika en Latijns-Amerika. Met al

Wist je dat AB Inbev
de grootste drankenhandelaar ter wereld
is en in het Verenigd
Koninkrijk bij de
top drie grootste
vervuilers hoort?

de plastic krimpfolie om blikjes te verpakken en de
plastic bekers op events, draagt de drankgigant ook
in Europa een belangrijke verantwoordelijkheid voor
de plasticvervuiling. AB Inbev engageert zich 145 wel
om al zijn verpakkingen tegen 2025 herbruikbaar te
maken, maar van die belofte is vandaag nog niet veel
te merken. Tot nu toe vervangt AB Inbev enkel in het
Verenigd Koninkrijk (VK) plastic door een kartonnen
alternatief 146 om een deel van zijn blikjes te verpakken. Een pleister op de wonde. De laatste brand
audit van Surfers against Sewage 147 bracht aan het
licht dat AB Inbev bij de drie grootste vervuilers zit
in het VK; samen goed voor meer als een derde van al
het plastic zwerfvuil.
Bij KBC Group, Candriam/Belfius, Argenta en Triodos Bank stellen we een veel lager volume van
financiering vast, wat te wijten valt aan de kleinere
totale balans van de banken.
De financiering via leningen en onderschrijven van
obligaties en aandelen neemt bijna het volledige
financieringsvolume in beslag. Daarnaast helpen
banken bedrijven ook aan geld door te investeren
in hun obligaties of aandelen. We bekijken beide
aspecten even apart.

Leningen

Underwriting

Totaal

Deutsche Bank

6.572,81

26.646,47

33.219,28

BNP Paribas

12.788,89

13.887,58

26.676,47

ING Group

7.871,68

6.397,12

14.268,80

KBC Group

67,60

-

67,60

Totaal

27.300,98

46.931,17

74.232,15

Leningen en onderschrijving van de uitgifte van obligaties en aandelen van de voedingsindustrie tussen januari 2015mei 2021, in miljoen euro.
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Deutsche Bank is de grootste financier van CocaCola. De bank leende meer dan vier miljard euro aan
het bedrijf dat meer dan 200.000 plastic flesjes per
minuut op de markt brengt; dat zijn er meer dan
3000 per seconde. Jaarlijks produceert Coca-Cola
genoeg flesjes waarmee je, als je ze op elkaar stapelt,
éénendertig keer tot aan de maan en terug kan.148 De
frisdrankgigant is sinds de start van de brand audits
van Break Free From Plastic in 2018 de onbetwiste
nummer 1 in de ranking van de grootste plasticvervuilers ter wereld.
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BNP Paribas leende meer dan zes miljard euro
aan Danone, de Franse zuivelmultinational. Naast
melkproducten, verkoopt het bedrijf vooral water
in flesjes. Qua volume is Danone zelfs de op één na
grootste verkoper van flesjeswater ter wereld. Meer
dan twee derde van haar omzet komt dan ook van
buiten Europa. Bijna overal ter wereld vind je plastic
verpakkingen van de Franse multinational terug.
Volgens laatste brand audit 149 van BFFP is Danone in
Indonesië zelfs de grootste vervuiler.

ING Group financierde de Franse supermarktketen
Carrefour voor meer dan 777 miljoen euro. In 2018
publiceerde Carrefour de ambitie 150 om tegen 2022
een nieuw, duurzamer business model te realiseren,
waarin onder andere plastic extra aandacht krijgt.
Daarin erkent de supermarktketen het probleem van
wegwerpplastic en engageert ze zich om er minder
van te gebruiken. Maar de doelstellingen die Carrefour zich oplegt, zijn lang niet ambitieus genoeg:
tegen 2022 wil ze haar plastic voetafdruk slechts met
vijf procent verminderen. Bovendien zet Carrefour in
grote steden steeds meer in op kleinere supermarkten
met een beperkt on the go aanbod, wat neerkomt op
meer producten verpakt in wegwerpplastic.

KBC Group leende 67,7 miljoen euro aan Ahold
Delhaize, de koepel boven supermarktketens als
Albert Heijn en Delhaize die ook steun krijgt van
BNP Paribas, Deutsche Bank en ING Group. Net zoals
bij Carrefour, gaan de ambities van Ahold Delhaize
niet ver genoeg om effectief iets aan haar problematische plastic voetafdruk te doen. Enkel voor de
verpakkingen van haar eigen merken engageert 151 de
koepel zich om ze tegen 2025 volledig recycleerbaar
,herbruikbaar of composteerbaar te maken. Voor
al de andere merken in de winkelrekken is er geen
plastic beleid. Nochtans bracht Ahold Delhaize in
juni 2019, als enige supermarktketen, duurzame
obligaties 152 op de financiële markt, waarmee ze
onder andere haar impact op het klimaat wil verminderen. Door te weinig rekening te houden met de
ecologische impact van wegwerpplastic ondermijnt
Ahold Delhaize dat engagement volledig. Ondertussen geven die ‘groene’ obligaties wel de indruk
dat Ahold Delhaize een duurzaam bedrijf is, terwijl
ze net veel te weinig ambitie toont om effectief haar
plastic voetafdruk te verminderen.

De banken die we onderzochten belegden via investeringsfondsen voor klanten en voor eigen rekening
ook in aandelen en obligaties van bedrijven in de
voedingsindustrie. In totaal meer dan vier miljard
euro. De grootste banken staan opnieuw bovenaan
de ranglijst, maar het valt op dat ook de kleinere
banken serieus investeren. Candriam investeerde
bijna een half miljard euro in zeven van de negen
geselecteerde bedrijven. Deze leverancier van
investeringsfondsen voor de klanten van Belfius
investeerde vooral in aandelen van Unilever, een
voedings- en cosmeticabedrijf uit het Verenigd
Koninkrijk. Unilever heeft 400 merken die ze in 190
landen verkoopt, voornamelijk in Azië. In de ranking
van BFFP’s laatste brand audit staat Unilever op de
vierde plaats van ‘s werelds grootste vervuilers. 153

Ook Triodos Bank en Argenta investeren vooral via
aandelen in de voedingsindustrie, respectievelijk
voor 58,69 miljoen euro in Danone en 18,95 miljoen
euro in Ahold Delhaize. Dat ook die kleinere banken,
die ethisch en duurzaam beleggen naar voor schuiven
als handelsmerk, zomaar miljoenen investeren de
voedingsindustrie, toont aan hoe zwaar de bancaire
sector de ecologische impact van wegwerpplastic
onderschat. Plastic is duidelijk een blinde vlek in het
duurzaamheidsbeleid van de financiële instellingen.
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Totaal 78,588.28

Deutsche Bank

BNP Paribas

ING Group

Candriam/Belfius

KBC Group

Triodos

Argenta

Totaal

35,431.66

28,132.93

14,285.94

435.46

218.09

61.28

22.93

AB Inbev

25,791.87

13,246.93

11,333.41

38.44

12.32

0.00

0.51

Danone

302.80

6,306.12

1,641.85

43.37

1.21

58.69

1.23

Coca Cola

4,439.25

2,934.76

317.01

42.22

121.81

0.00

0.13

Unilever

3,230.71

2,046.60

0.00

259.08

9.72

0.00

0.51

Carrefour

466.18

1,954.00

777.17

21.01

1.99

2.59

0.00

Ahold Delhaize

1,017.24

841.14

181.14

29.32

70.33

0.00

18.95

Groupe Casino

145.03

776.40

35.36

0.00

0.00

0.00

0.00

Colruyt

37.39

20.22

0.00

2.01

0.71

0.00

1.59

Auchan

0.60

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Investeringen banken actief in België in voedingsindustrie tussen 2015-2021, uitgedrukt in miljoen euro.

38 Wie investeert in plastic?

Wat zeggen banken over
plastic?
Aandelen

Obligaties

Totaal

Deutsche Bank

1.827,09

384,68

2.211,78

BNP Paribas

1.295,01

161,45

1.456,45

Belfius/Candriam

363,11

72,34

435,45

KBC Group

104,04

46,45

150,5

Triodos Bank

51,33

9,95

61,28

Argenta

21,28

1,64

22,93

ING Group

14,14

3,00

17,15

Totaal

3.676,02

679,52

4.355,54

Banken doen de laatste jaren steeds meer moeite om
zich een groen en eerlijk imago aan te meten. Hoewel
hun duurzaamheidsbeleid er op sommige vlakken
wat op vooruit ging, blijft er heel wat werk aan de
winkel. Omdat banken te weinig rekening te houden
met de ecologische en de sociale impact van hun
investeringen, financieren ze mee de maatschappelijke crises waar we vandaag mee kampen. Ze maken
dus ook winst op de kap van onze planeet en onze
gezondheid. Vandaag dragen we de gevolgen van
de financiële beslissingen van vele jaren geleden.
Omdat de investeringen van vandaag de wereld van
morgen bepalen, dragen banken dus een enorme
verantwoordelijkheid.
Van alle banken die FairFin in dit onderzoek onder
de loep nam, heeft geen enkele een concreet beleid
rond plastic. Ondanks de nefaste ecologische impact,
speelt de plasticvervuiling dus zo goed als geen rol
in het engagement van de banken naar het milieu
en naar het klimaat toe. Bovendien ziet geen enkele
bank plastic als een financieel risico, een blinde
vlek die het financieel systeem een zware klap
kan toebrengen.

Beleggingen in aandelen en obligaties in voedingsindustrie tussen 2015-mei 2021, in miljoen euro
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Enkel ING Group publiceerde een rudimentaire
plasticstrategie,154 waarin ze het probleem van wegwerpplastic erkent en zich engageert om er iets aan
te doen. Maar in hun Ecologisch en Sociale risicoanalyse 155 is er van die ambitie niets meer te bespeuren.
Enkel onder hun risicoanalyse van de chemische
sector komt plastic heel even aan bod, maar de bank
formuleert geen concrete richtlijnen of voorwaarden
om iets aan de problematische plasticproductie te
doen. Nochtans onderschrijft ING Group de New
Plastics Economy Global Commitment vision 156 van
de Ellen MacArthur Foundation, een uitgesproken
engagement tussen de industrie en overheden om de
plasticvervuiling aan te pakken en te evolueren naar
een economie waarin “plastic nooit afval wordt”.
Dat steun betuigen aan zulke vrijwillige verbintenissen in de praktijk niet zoveel betekent, toont ook
BNP Paribas mooi aan.
BNP Paribas ondersteunt openlijk de Global Commitment en laat geen kans onbenut om dat in de verf
te zetten. Dat ze dat vooral voor haar imago doet, is
duidelijk. Want de bank rept geen woord over plastic
in haar Corporate Social Responsibility 157 beleid.
Ondanks het feit dat BNP Paribas de energietransitie
als een topprioriteit ziet, erkent de bank niet eens
de ecologische impact van wegwerpplastic en hun
cruciale rol in de omschakeling naar alternatieven
op fossiele energie.
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Ook Deutsche Bank staart zich compleet blind. In
plaats van een ambitieus beleid rond wegwerpplastic
uit te bouwen, engageert 158 de bank zich om zo
weinig mogelijk rietjes, bekers of andere wegwerpplastics te gebruiken in haar eigen gebouwen en
bureau’s. Op zich is het goed dat banken of andere
grote instellingen een voorbeeldrol aannemen, maar
zolang ze de plasticvervuiling onvoorwaardelijk
blijven financieren, doen zulke initiatieven er niet
veel toe.
Ook bij de kleinere banken blijft plastic een blinde
vlek. Argenta koos bijvoorbeeld gewoon voor een
nieuwe cateraar 159 in haar gebouwen om haar
plastic voetafdruk te verminderen. En zelfs in het
vierhonderd pagina’s tellende duurzaamheidsrapport 160 van Triodos Bank komt het woord ‘plastic’
geen enkele keer voor. De bank publiceerde wel vier
tips 161 om zelf minder wegwerpplastic te gebruiken
en pakt trots uit met een bio afbreekbare bankkaart.
Ook KBC Group introduceerde zo een plantaardige bankkaart in haar afdeling in Tsjechië. Dat
is ook meteen de enige vermelding van plastic in
haar duurzaamheidsrapport.162

Candriam is een vermogensbeheerder die een groot
deel van de fondsen die Belfius aan haar klanten
aanbiedt beheert. Het is de enige financiële instelling die we onderzoeken die het probleem van
wegwerpplastic benoemt in haar beleid rond duurzaamheid 163 én ook een eerste reflectie maakt over
de investeringsrisico’s die eraan verbonden zijn.
Candriam zit namelijk mee in een dialoog 164 met
andere institutionele investeerders waarin ze plastic
als een bedrijfsrisico identificeren.

Wanneer valt de frank?
De grote banken actief in België pompen enorme
bedragen in de voedingsindustrie. Omdat ze geen
voorwaarden rond plastic opleggen, financieren de
banken het huidige businessmodel van de sector,
dat draait rond wegwerpplastic. Banken dragen niet
alleen een enorme verantwoordelijkheid voor de
plasticvervuiling door in wegwerp te investeren, ze
verdienen er ook grof geld aan.
Zolang banken geen concrete richtlijnen vastleggen
om wegwerpplastic te vermijden, kunnen ze niet
claimen dat ze een duurzaam financieringsbeleid
voeren. Ze hebben er nochtans zelf baat bij. Want
wegwerpplastic helpt niet enkel onze planeet naar
de vaantjes, er hangen ook enorme financiële risico’s aan vast.
De voedingsindustrie is bijzonder kwetsbaar voor
de komende omschakeling naar een circulaire economie waarin hergebruik centraal staat. Als gezicht
van de wegwerpcultuur, zijn ze een logisch doelwit
voor de steeds strengere wetten van de Europese
Unie, publieke campagnes en rechtszaken rond
de plasticvervuiling. Anderzijds zijn ze ook extra
gevoelig voor de komende prijsschommelingen in
plastic als gevolg van de financiële zeepbel in de
plasticindustrie. Hoe langer bedrijven vasthouden
aan wegwerpplastic terwijl er tekenen aan de wand
zijn, hoe groter het financieel risico waar de voedingsindustrie en dus ook banen, blootgesteld zijn.
Er wordt vanuit regelgevers nu al met een kritische
blik naar wegwerpplastic gekeken en die blik zal

alleen maar strenger worden. Plastic is dus geen
goede investering. Hoe sneller banken dat beseffen,
hoe beter.
In plaats van een business as usual scenario te
financieren, wat zowel de bedrijven als de banken
zelf blootstelt aan zware financiële risico’s, moeten
banken hun macht gebruiken om de grondige
omschakeling naar een circulaire economie op tijd te
realiseren. Daarmee beschermen banken niet enkel
onze natuur, het klimaat en onze gezondheid, maar
op lange termijn zullen ze er zelf ook enkel maar bij
winnen. Want de financiële instellingen die vandaag
het voortouw nemen in de omschakeling naar een
duurzame economie, zorgen voor een stabiele economie waar iedereen baat bij heeft.
Banken moeten dus zo snel mogelijk een ambitieus,
transparant en consequent financierings- en investeringsbeleid rond de hele levenscyclus van plastic,
en wegwerpplastic in het bijzonder, ontwikkelen en
toepassen. Met dat beleid kunnen banken de geldstroom richting bedrijven met een te grote plastic
voetafdruk afbuigen naar bedrijven die alternatieven
gebruiken op wegwerp en die naar echte oplossingen
zoeken voor het plastic probleem.
Voor banken een bedrijf financieren, is het daarom
ook noodzakelijk dat ze alle mogelijke middelen
inzetten om de ecologische en sociale impact van het
bedrijf zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Daarvoor kunnen banken, naast hun eigen opzoekwerk,
ook beroep doen op het onderzoek van academici en

de kennis van middenveldorganisaties. Naast hun
toekomstige zakenpartners, moeten banken ook hun
bestaande financiële relaties regelmatig doorlichten
om er zeker van te blijven dat de socio-ecologische
impact van de activiteiten van de bedrijven in kwestie
steeds strookt met hun duurzaamheidsbeleid.
Bovendien kunnen banken van de bedrijven die ze
financieren complete transparantie eisen over hun
socio-ecologische impact. Voor plastic betekent dit
dat ze hun mondiale plastic voetafdruk zo volledig
mogelijk in kaart moeten brengen. Daarvoor dient
rekening gehouden te worden met heel de bevoorradingsketen of de levenscyclus van hun plastic
verpakkingen. Alleen zo kunnen bedrijven helder
communiceren over hoeveel plastic ze jaarlijks
gebruiken en verkopen.
Door hun plastic voetafdruk grondig te analyseren,
kunnen bedrijven zich concrete doelstellingen en
deadlines opleggen om ze effectief te verminderen.
Eens die er is, is het belangrijk dat ze er ook openlijk over communiceren. Want zonder verregaande
transparantie kunnen banken en andere investeerders nooit de volledige socio-ecologische impact
van hun investeringen inschatten. En dus ook niet de
financiële risico’s die er uit voortkomen. Transparantie is met andere woorden een voorwaarde voor
duurzaam en veilig investeren.
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Vervolgens moeten banken duidelijke uitsluitingscriteria formuleren rond wegwerpplastic. Als
bedrijven zulke rode lijnen overschrijden, moeten
banken hun relaties zo snel mogelijk stop zetten.
Om de publieke druk op die bedrijven op te voeren,
kunnen banken openlijk communiceren waarom ze
geen zaken meer doen met de bedrijven in kwestie.
Bedrijven die zich wel engageren om hun plastic
voetafdruk te verminderen, verdienen de financiële
steun van banken op voorwaarde dat ze hun vooraf
opgelegde doelstellingen en deadlines halen. Het is
de verantwoordelijkheid van de banken om die op
de voet op te volgen en om consequenties vast te
hangen aan het missen van deadlines.
Ook de Belgische overheid draagt als aandeelhouder
van twee grootbanken een zware verantwoordelijkheid in het ondersteunen van de plasticvervuiling.
Als belangrijkste aandeelhouder van BNP Paribas
moet de Belgische staat haar gewicht in de schaal
leggen om ervoor te zorgen dat de grootbank zo snel
mogelijk een ambitieuze plastic strategie ontwikkelt
en het voortouw neemt in de financiering van de
transitie naar een circulaire economie.
De Belgische staat is ook de enige aandeelhouder
van Belfius en kan dus beslissen om voorwaarden op
te leggen aan de fondsen die ze aan Candriam verdeelt. De Belgische regering moet ervoor zorgen dat
Belfius enkel fondsen aanbiedt waarbij uitsluitend
in bedrijven geïnvesteerd wordt die bijdragen de
transitie naar de circulaire economie, onder andere
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door naar herbruikbare verpakking om te schakelen.
Verder kan de Belgische overheid er ook op toezien
dat de Europese wetten rond plastic hier effectief
toegepast en nageleefd worden, zonder dat lobby’s
ze vertragen of de inhoud ervan afzwakken. Daarvoor
moet onze regering extra opletten, want de omzetting van het SUP Directive 165 in Belgische wetgeving
stoot nu al op de ingewikkelde staatsstructuur van
ons land.
Daarom zullen wij extra druk zetten op onze overheden in samenwerking met andere organisaties uit
het middenveld. Via beleidswerk en publieke acties
zullen we hen aansporen om alles in hun werk te
stellen om de problemen van wegwerpplastic aan
te pakken en om, als hoofdaandeelhouder van BNP
Paribas en Belfius, dus eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen.
Als burgers hebben we nu al impact. We zijn ons
beginnen uitspreken over de problematische
plasticvervuiling. Onze publieke druk heeft al een
verschil gemaakt, door overheden te overhalen om
wegwerpplastic te reguleren. Maar, we hebben ook
nog een weg af te leggen. Er is meer nodig om de
praktijken van de voedingsindustrie te veranderen
en het gebruik van plastic te verminderen tot een
niveau dat we als mensheid en het milieu kunnen
absorberen zonder onszelf in gevaar te brengen.
Daarom moeten we deze tussentijdse successen als
een opstap zien. Een opstap naar het onder druk
zetten van banken om te stoppen de plasticvervuiling

te financieren. Een opstap naar het mobiliseren
voor wetten die het gebruik van wegwerpplastic
verder inperken en bedrijven en hun investeerders
daarvoor verantwoordelijk houden. FairFin lanceert
een klachtenbrief waarmee bezorgde burgers en
klanten hun bank kunnen aanspreken over deze
schadelijke praktijken.

Stuur een klachtenbrief

Over FairFin
FairFin streeft naar een wereld waarin mens en planeet voorop staan. Geld speelt daarin een grote rol.
Want er is veel geld in de wereld. Dat kunnen we activeren voor mens en planeet. Maar vandaag bepaalt
een handjevol aandeelhouders achter de schermen
de spelregels: om snel veel winst te maken, offeren ze
al de rest op. Dat kan anders: eerlijker, transparanter
en democratischer. Een nieuw financieel systeem
dat transparant, rechtvaardig en democratisch is,
kan een hefboom zijn voor een sociale en duurzame
wereld. Om de spelregels van onderuit te veranderen
voert FairFin onderzoek en campagnes.

Tijd
voor een
ander
financieel
systeem
www.fairfin.be

Dat doen we niet alleen. Om onze werking en onafhankelijkheid te garanderen steunen we op onze
achterban. Mensen steunen ons door zich vrijblijvend te engageren als vrijwilliger, als steungever of
door onze campagnes mee te verspreiden. Ontdek
hoe je mee kunt opkomen voor een beter financieel
systeem op www.fairfin.be.ncieel systeem op www.
fairfin.be.

Kom erbij
Word lid van FairFin en
verander mee de spelregels
van het financieel systeem.

Doe een gift
Om onze onafhankelijkheid
te garanderen steunen we
op onze achterban. Wil jij
ons een duwtje in de rug
geven?

Bijlage
totaal

AB Inbev

Danone

Coca-Cola

Unilever

BNP Paribas

Deutsche Bank

ING Group

KBC Group

Candriam/Belfius

Triodos Bank

Argenta

78,588.28

28,132.93

35,431.66

14,285.94

218.09

435.46

61.28

22.93

Leningen

6,697.21

5,926.40

6,369.36

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

6,154.14

19,485.74

4,964.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

19.67

126.55

0.00

10.55

5.95

0.00

0.00

Aandelen

375.90

253.18

0.00

1.77

32.49

0.00

0.51

Totaal

13,246.93

25,791.87

11,333.41

12.32

38.44

0.00

0.51

Leningen

4,380.96

0.00

658.62

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

1,582.37

0.00

982.74

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

8.04

20.36

0.50

0.00

15.61

7.36

1.23

Aandelen

334.75

282.44

0.00

1.21

27.76

51.34

0.00

Totaal

6,306.12

302.80

1,641.85

1.21

43.37

58.69

1.23

Leningen

148.83

334.95

148.82

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

2,613.55

3,388.42

153.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

42.64

92.36

1.02

23.58

1.67

0.00

0.00

Aandelen

129.74

623.51

14.14

98.23

40.55

0.00

0.13

Totaal

2,934.76

4,439.25

317.01

121.81

42.22

0.00

0.13

Leningen

0.00

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

1,921.88

2,977.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

8.23

68.90

0.00

8.15

15.01

0.00

0.41

Aandelen

116.49

169.97

0.00

1.57

244.06

0.00

0.10

Totaal

2,046.60

3,230.71

0.00

9.72

259.08

0.00

0.51

Investeringen banken actief in België in voedingsindustrie tussen 2015-2021, uitgedrukt in miljoen euro.
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TOTAAL

50,423.48

8,355.27

7,855.18

5,546.62

Carrefour

Ahold Delhaize

Groupe Casino

Colruyt

Auchan

BNP Paribas

Deutsche Bank

ING Group

KBC Group

Candriam/Belfius

Triodos Bank

Argenta

Leningen

950.13

190.24

591.92

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

888.25

234.94

184.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

23.12

6.87

1.00

1.99

16.50

2.59

0.00

Aandelen

92.50

34.13

0.00

0.00

4.51

0.00

0.00

Totaal

1,954.00

466.18

777.17

1.99

21.01

2.59

0.00

Leningen

67.60

67.60

67.60

67.60

0.00

0.00

0.00

Underwriting

535.67

495.26

113.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

12.95

28.78

0.50

2.19

17.60

0.00

0.00

Aandelen

224.92

425.59

0.00

0.54

11.73

0.00

18.95

Totaal

841.14

1,017.24

181.14

70.33

29.32

0.00

18.95

Leningen

544.17

39.34

35.36

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

191.71

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

40.04

40.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aandelen

0.48

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totaal

776.40

145.03

35.36

0.00

0.00

0.00

0.00

Leningen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aandelen

20.22

37.39

0.00

0.71

2.01

0.00

1.59

Totaal

20.22

37.39

0.00

0.71

2.01

0.00

1.59

Leningen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Underwriting

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obligaties

6.76

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aandelen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totaal

6.76

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

3,222.93

2,158.12

956.79

61.93

7.36
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