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“WE ZIJN ER TROTS OP EEN BIJDRAGE TE KUNNEN 
LEVEREN AAN DE WERELDWIJDE INSPANNINGEN 
OM KLIMAATVERANDERING TEGEN TE GAAN EN TE 
WERKEN AAN EEN SCHONERE, GROENERE TOEKOMST 
VOOR ONS ALLEMAAL”

Wat zijn volgens u op dit moment de 
meest prangende milieuverantwoorde-

lijkheden van de afvalverwerkende sector?
Op dit moment is het onze verantwoordelijk-
heid afval zo groen mogelijk te recyclen en 

in te zamelen, wat neerkomt op het recyclen van 
64,7% van het afval en het minimaliseren van de 
CO2-uitstoot bij inzamelings- en recyclingprocessen.
 In de toekomst moeten we een stap verder gaan. 
We moeten gaan samenwerken met gemeenten en 
commerciële klanten om te zorgen dat al het afval 
bij de bron wordt gesorteerd en gescheiden, zodat 
we nog meer kunnen recyclen.
 We moeten ook meer bedrijven gaan helpen 
hun afvalstromen te verkleinen en te voldoen aan 
wettelijke vereisten, zoals die van het Rijksbrede 
programma Circulaire Economie.Daarin staan ope-
rationele doelen voor Nederlandse bedrijven om de 
hoeveelheid restafval vóór 2022 te halveren, hoewel 
de tijdlijnen in andere markten variëren.
De afvalverwerkende sector heeft  een heel wezen-
lijke verantwoordelijkheid om afval zoveel mogelijk 
te voorkomen en om innovatieve oplossingen te 

bedenken om afval op eff ectieve wijze in te zamelen 
en om te vormen tot secundaire grondstoff en. Dit is 
een cruciale stap in de ontwikkeling van een circu-
laire economie en bij Renewi zijn we trots daaraan 
een bijdrage te kunnen leveren.
 Via recycling speelt de sector een actieve rol in 
het verlagen van de wereldwijde koolstofemissies: 
de emissies die ontstaan bij de productie van
primaire grondstoff en kunnen worden geminimali-
seerd door het gebruik van secundaire grondstoff en. 
Wanneer organisch afvalmateriaal door vergisting 
wordt omgezet in gassen, ontstaat bovendien een 
biobrandstof zonder extra CO2-voetafdruk, die 
gebruikt kan worden ter vervanging van fossiele 
brandstoff en. Daarmee voorkom je stort en zoge-
naamde diff use emissie door stortplaatsen.

Waarom is er nu een gevoel van urgentie 
als het aankomt op milieuproblematiek, 

denkt u?
We worden nú geconfronteerd met de 
klimaatcrisis, en nú is het moment om te 

handelen. In 2015 lanceerde de Europese Commis-

sie het EU-Actieplan voor de circulaire economie, 
onderdeel van de Europese Green Deal, en de 
eerste wezenlijke verandering moest vóór 2022 
plaatsvinden. Een van de doelstellingen was te 
zorgen dat duurzame producten de norm worden 
in de Europese Unie, voor een zo breed mogelijk 
assortiment producten. In het actieplan wordt ook 
gesproken over de invoer van verordeningen om de 
koolstof- en milieuvoetafdruk te verkleinen. Denk 
aan het verhogen van de hoeveelheid gerecycled 
materiaal in producten, het stimuleren van hoog-
waardige recycling en het beperken van het gebruik 
van wegwerpproducten. De primaire focus ligt op 
sectoren die de meeste grondstoff en gebruiken en 
die veel potentie hebben voor circulariteit, zoals 
elektronica, accu's en voertuigen, verpakking, tex-
tiel, de bouwsector, voedingsmiddelen en kunststof. 
En dat allemaal vóór 2022. Dat is al bijna!

Otto de Bont
Chief Executive Off icer
We vragen Otto de Bont 
naar de noodzaak om 
klimaatverandering 
tegen te gaan en 
hoe Renewi via het 
stimuleren van de 
circulaire economie 
kan helpen de crisis te 
bestrijden

zoveel ton elektrisch 
en elektronisch afval 
wordt er elk jaar 
gegenereerd

50m

Otto de Bont
Chief Executive Officer
We ask Otto de Bont 
about the urgency 
of acting on climate 
change and how, by 
enabling the circular 
economy, Renewi can 
help to tackle the crisis

“WE’RE PROUD TO BE PART OF THE 
GLOBAL EFFORT TO TACKLE CLIMATE 
CHANGE AND CREATE A CLEANER, 
GREENER FUTURE FOR US ALL”

What, in your view, are the 
waste industry’s most pressing 

environmental responsibilities today?
Today, our responsibility is to recycle and 
collect waste in the greenest way possible, 

which means recycling 64.7% of waste and 
minimising the release of CO2 emissions in 
collection and recycling processes. 

Tomorrow, we need to go beyond this. We 
need to work with municipalities and commercial 
customers to ensure that all waste is sorted 
and segregated at source, which will enable 
higher levels of recycling. 

We also need to partner with more companies 
to help them reduce their waste streams and 
meet regulatory requirements, such as the 
Netherlands’ Government-wide Programme 
for a Circular Economy, which includes operational 
goals for Dutch companies to reduce residual 

waste streams by 50% by 2022 – although in other 
markets the timelines vary. The waste industry 
has a very real responsibility to prevent waste 
where possible, and to come up with innovative 
solutions to efficiently collect waste and 
transform it into secondary raw materials. This 
is a crucial step in building a circular economy, 
and here at Renewi we’re proud to be playing 
our part in enabling it. 

By recycling, the industry plays an active role 
in reducing global carbon emissions, as emissions 
released in the production of primary raw materials 
can be minimised by using secondary raw materials. 
In addition, when organic waste material is 
transitioned into gas by digestion, a biofuel with 
no additional CO2 footprint is produced, which 
can be used as a replacement for fossil fuels. This 
also avoids landfill, and the release of so-called 
diffuse carbon emissions from landfill sites.

Why do you think there is now such a 
sense of urgency in environmental issues? 
The climate crisis is facing us now, and now 
is the time to act. In 2015 the European 

Commission launched the Circular Economy Action 
Plan, part of the European Green Deal, with a target 
to see the first real change delivered by 2022. This 
includes making sustainable products the norm in 
the European Union, and applicable to the widest 
possible range of products. It will look to introduce 
regulations to reduce carbon and environmental 
footprints, including: increasing the recycled content 
in products; enabling high-quality recycling; and 
restricting single-use products. The primary focus 
is on sectors that use most resources and where 
there’s plenty of potential for circularity, such as 
electronics, batteries and vehicles, packaging, 
textiles, construction, food and plastics. And 
all of this by 2022 – that’s not far away! 

CEO Q&A

50m
tonnes of electric and 
electronic waste are 
generated every year
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CEO Q&A vervolg

Waarom is de circulaire economie zo 
belangrijk?
Het principe achter circulariteit is dat 
middelen zo lang mogelijk in gebruik worden 

gehouden en dat hun waarde maximaal wordt 
benut tijdens het gebruik, waarna producten en 
materialen aan het einde van hun levensduur 
kunnen worden teruggewonnen en geregenereerd. 
Waarom? Omdat de vraag naar grondstoffen dage-
lijks toeneemt. Tegenwoordig hebben we 
34 keer meer grondstoffen nodig dan in de 20ste 
eeuw om de wereldbevolking te huisvesten, te voe-
den, te kleden en te entertainen. Dat is natuurlijk 
niet duurzaam. Daarom is de circulaire economie, 
waarbij grondstoffen in gebruik blijven, van belang 
voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het uit-
gangspunt voor al onze werkzaamheden. Een van 
de drie pijlers van onze nieuwe duurzaamheidsstra-
tegie is dan ook ‘de circulaire economie mogelijk 
maken’ (zie pagina 24). 
 Er zijn een handvol Europese landen die daarin 
het voortouw nemen, waaronder Nederland en 
België, waar onze hoofdactiviteiten plaatsvinden.
Bedrijven en organisaties in Nederland moeten bij-
voorbeeld in 2022 hun restafval gehalveerd hebben.
Denk aan papier, karton, PMD-afval (plastic verpak-
kingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), glas 
en voedselresten. In 2030 moeten bedrijven hun ge-
bruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossiele 
brandstoffen en metalen) gehalveerd hebben.
En in 2050 wil Nederland volledig circulair zijn door 
minder grondstoffen te gebruiken via slim ont-
worpen, duurzamere producten die bewust langer 
worden gebruikt, en 100% recycling van afval.
 Om te helpen deze circulaire ambities te reali-
seren, voert de Nederlandse overheid ingrijpende 
reglementaire hervormingen door. Dit boekjaar 

(begin 2020) werd een importheffing op buitenlands 
afval ingevoerd om de hoeveelheid geïmporteerd 
buitenlands afval dat in Nederland werd verbrand, 
terug te dringen. In het komende boekjaar verwach-
ten we de introductie van een CO2-belasting, gericht 
op industrie en afvalverbranding, waardoor de 
CO2 -uitstoot zou moeten worden gehalveerd.

Als u maar één ding kon doen om klimaat-
verandering tegen te gaan, wat zou dat 

dan zijn?
Sir David Attenborough (foto) kreeg in april 
2020 tijdens een interview op de Britse 

televisie diezelfde vraag voorgelegd. Mijn antwoord 
is hetzelfde als dat van hem: “Stop verspilling. Stop 
elke soort verspilling. Stop verspilling van energie, 
stop verspilling van voedsel, stop verspilling van 
plastic.” We hebben een verspillende maatschappij 
gecreëerd en dat tij moeten we zo snel mogelijk 
keren. Er worden wel stappen gezet, maar niet snel 
genoeg. Sinds de oprichting van Renewi is ons 
motto ‘afval bestaat niet’, en dat zie je terug in onze 
werkwijze.

Welke innovatieve technologieën ge-
bruikt Renewi om afval te recyclen?
We werken voortdurend samen met de tech-
nische sector, start-ups en universiteiten om 

technologische innovatie in recycling te stimuleren. 
Neem recycling van luiers, bijvoorbeeld. Naar schat-
ting worden er in de Europese Unie elk jaar meer 
dan 30 miljard luiers gebruikt. Dat komt neer op 
7 miljoen ton luierafval dat terechtkomt op de stort 
en in verbrandingsovens. In Nederland alleen al 
wordt jaarlijks 400.000 ton luiers verbrand. Daarom 
zijn we een samenwerking aangegaan om te kijken 
hoe we wegwerpluiers en incontinentie-inleggers 

kunnen recyclen door het plastic, de cellulose en de 
superabsorberende polymeren uit die producten te 
halen en ze te hergebruiken in nieuwe producten.
Denk bijvoorbeeld aan kleefstoffen, afvalbakken, 
kledinghangers en flessendoppen voor reini-
gingsmiddelen. Renewi wil in Nederland speciale 
recyclingfabrieken opzetten voor deze activiteit. 
We hopen de eerste in 2022 te kunnen openen. We 
verwachten dat deze eerste fabriek 35.000 ton luiers 
en inleggers per jaar kan recyclen.
 Volgens het World Economic Forum is afval van 
elektrische apparaten de snelst groeiende afvalbron 
ter wereld, met ongeveer 50 miljoen ton per jaar. 
Om een circulaire economie te stimuleren, maken 
we van dit afval secundaire grondstoffen die kunnen 

worden hergebruikt. Onze Coolrec-onderneming za-
melt in heel Europa koelkasten in, demonteert ze en 
scheidt de materialen in verschillende polymeren, 
die vervolgens worden omgevormd tot hoogwaar-
dige regranulaten die kunnen worden gebruikt voor 
nieuwe producten (zie pagina 39). 
 Dus via onze samenwerkingen en recyclingpro-
cessen geven we een nieuw leven aan materialen 
die anders zouden zijn weggegooid en op de stort 
of in de verbrandingsoven zouden zijn beland. We 
zijn er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan 
de wereldwijde inspanningen om klimaatverande-
ring tegen te gaan en te werken aan een schonere, 
groenere toekomst voor ons allemaal.

CEO Q&A continued

Why is the circular economy  
so important? 
The principle behind circularity is to keep 
resources in use for as long as possible and 

extract the maximum value from them while in  
use, then recover and regenerate products and 
materials at the end of life. Why? Because the 
demand for raw materials is growing by the day. 
Today we need 34 times more raw materials to 
house, feed, clothe and entertain the world’s 
population than we did in the 20th century. That  
is obviously not sustainable. It’s for this reason that 
the circular economy, by keeping resources in use, 
is central to tackling the climate crisis and is behind 
everything we do. It’s why one of the three pillars  
of our new sustainability strategy is ‘enable the 
circular economy’ (see page 24).

There are a handful of European countries 
leading the charge, and the Netherlands and 
Belgium, where our core business operations  
are, is among those. By 2022, for example,  
the Netherlands will require companies and 
organisations to cut their residual waste in half.  
This includes paper, cardboard, PMD waste (plastic 
bottles, metal packaging and drink cartons), glass 
and leftover food. By 2030, companies will be 
required to have cut their use of primary raw 
materials (mineral, fossil fuels and metals) by  
50%. And by 2050, the Netherlands is committed  
to achieving 100% circularity by using fewer raw 
materials through smart design, longer-lasting 
products that are consciously used for longer 
periods and 100% recycling of waste. 

To help realise these circular ambitions, the 
Dutch Government is making sweeping regulatory 
changes. During the last financial year (early in 

2020), a foreign waste import tax was introduced  
to cut the volume of imported foreign waste  
coming in for incineration. During the next financial 
year, we expect the introduction of a CO2 tax, 
targeted at industry and waste incineration,  
which should halve CO2 emissions. 

If there was one thing in the world  
you could do to support climate  

change, what would it be? 
Sir David Attenborough (pictured) was 
interviewed on British television in April  

2020 and was asked a similar question. My answer  
is the same as his: “Stop waste. Stop waste of any 
kind. Stop wasting power, stop wasting food, stop 
wasting plastic.” We have created a wasteful society 
and we urgently need to reverse that. Steps are 
being taken, but not fast enough. Since Renewi 
began, our slogan has been ‘waste no more’,  
and that is an aim we have followed ever since. 

What kind of innovation is Renewi  
using for the recycling of waste? 
We’re constantly working with tech  
providers, start-ups and universities to push 

technological innovation in recycling. Take nappy 
recycling, for example. It’s estimated that across the 
European Union, more than 30 billion nappies are 
used each year. That amounts to around seven 
million tonnes of nappy waste going to landfill and 
incineration. In the Netherlands alone, 400,000 
tonnes of them are sent to incineration every year. 
We’ve therefore entered into a partnership to explore 
ways to recycle disposable nappies and incontinence 
pads by separating out their plastic, cellulose and 
super-absorbent polymers for use in new products, 

giving new life to these materials. Typical products 
include adhesives, waste bins, clothes pegs and 
bottle caps for cleaning products. Renewi plans to 
construct recycling plants in the Netherlands for this 
operation, and the first one is set to open in 2022. We 
expect 35,000 tonnes of nappies and pads a year to 
be recycled from this first plant.

According to the World Economic Forum, waste 
from electrical devices is the world’s fastest-growing 
source of waste, with around 50 million tonnes 
produced each year. To help enable a circular 
economy, we’re transforming this waste into 

secondary raw materials for re-use. That’s why  
our Coolrec business collects fridges from across 
Europe, dismantles them and separates the 
materials into different polymers, which are then 
converted into high-quality regranulate for use  
in the creation of new products (see page 39). 

So through our partnerships and recycling 
processes, we bring life to materials that would 
otherwise have been discarded, either ending up  
in landfill or being incinerated. We’re proud to be 
part of the global effort to tackle climate change 
and create a cleaner, greener future for us all.
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