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Unilever Plastic Update 
and New Commitments

Introductie
Voor het veilig verpakken van voedingsmiddelen, huishoudelijke- en persoonlijke verzorgingsproducten 
wordt vaak plastic gebruikt. Het gebruik van plastic kent meerdere grote milieu-uitdagingen. Het 
verduurzamen van verpakkingen is daarom een prioriteit voor Unilever wereldwijd. 

In Nederland heeft Unilever in februari van dit jaar het Plastic Pact NL ondertekend, onder leiding van het 
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, samen met ca. 80 organisaties. Het totaal vormt een groep 
koplopers vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid die een 
gezamenlijk doel nastreven: De transitie naar een Circulaire Economie voor plastic versnellen.

Vandaag kondigt Unilever een aantal nieuwe commitments aan en delen we graag een aantal concrete 
voorbeelden hoe Unilever invulling geeft aan de vernieuwde plastic-strategie, gericht op ‘geen, minder 
en beter plastic’.

New Unilever Plastic commitments
In 2017 heeft Unilever als eerste in de sector wereldwijd aangekondigd 100% van haar plastic 
verpakkingen in 2025 volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar te ontwikkelen.

In 2018 heeft Unilever ingezet op minder plastic door lichtgewicht verpakkingen te ontwikkelen, oa. via 
de MuCell®-technologie voor Dove en Vaseline waarbij luchtbelletjes worden geblazen in de fleswand 
waardoor 15% minder plastic nodig. Ook zijn verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan om 
gezamenlijk nieuwe oplossingen en technologieën te ontwikkelen, zoals Ioniqa Technologies voor het 
oneindig recyclen van PET en CreaSolv®, specifiek voor sachets. Innovatieve technologieën die bewust 
extern worden gedeeld voor zodat ook andere bedrijven ze kunnen toepassen.

In 2019 heeft Unilever een aantal technische uitdagingen met partners weten op te lossen, zoals 
recycling van zwarte plastic verpakkingen en nu komt Unilever met een aantal nieuwe commitments, 
boven op de bestaande doelstellingen:

• De hoeveelheid nieuw plastic in verpakkingen met 50% reduceren tegen 2025
• Voor 1/3 via absolute reductie van plastic (meer dan 100.000 ton plastic) bijvoorbeeld door

hervulbare- en herbruikbare verpakkingen en producten zonder verpakking.
• Voor 2/3 via een substantiële toename van gerecycled plastic in verpakkingen (PCR).

• Meer plastic inzamelen en verwerken dan Unilever zelf op de markt brengt, eveneens tegen 2025.
• Via directe investeringen en met nieuwe partners bij collectie en verwerking
• Inkopen van gerecycled plastic voor nieuwe verpakkingen
• Deelname aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), waarbij Unilever rechtstreeks

financieel bijdraagt aan inzameling van verpakkingen.



Unilever plastic-strategie: 
Geen, Minder en Beter Plastic
De Unilever plastic-strategie is gericht op het structureel verduurzamen van verpakkingen, waarbij de impact in 
de gehele keten wordt meegenomen. De onderstaande productvoorbeelden zullen consumenten nu of in de nabije 
toekomst bereiken, inclusief aanpassingen van bestaande verpakkingen, nieuwe ontwikkelingen voor innovatieve 
verpakkingen voor de toekomst alsmede vernieuwingen die helaas nog niet zijn geslaagd.
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Uitdagingen voor de toekomst
Vanwege de omvang van de vereist transitie zijn er ook een aantal uitdagingen. Als Unilever erkennen we 
dat de uitdagingen waar we voor staan om gezamenlijke ambitie en actie vragen - van overheden, natuur- & 
milieuorganisaties en het bedrijfsleven - om in partnerships oplossingen te vinden voor een circulaire plasticketen.

• Technische belemmeringen - zoals sorteer- en recyclingtechnieken - vragen om innovatie vanuit
kennisinstellingen en het bedrijfsleven, gestimuleerd door overheden.

• Wettelijke barrières - zoals de mogelijkheid om gerecycled plastic opnieuw in te zetten - vragen om actie
van overheden en Europese instituties

• Organisatorische uitdagingen - zoals afstemming over kwaliteit in de plastic waardeketen - vragen om
samenwerking, partnerschappen en centrale coördinatie.
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Over Unilever
Unilever is een van ‘s werelds belangrijkste leveranciers van voedingsmiddelen, frisdranken en producten voor 
huishoudelijke en persoonlijke verzorging, die in meer dan 190 landen worden verkocht en dagelijks rond de 
2,5 miljard consumenten bereiken. Het bedrijf heeft wereldwijd 155.000 medewerkers in dienst en behaalden in 
2018 een jaaromzet van € 51 miljard. Meer dan de helft (60%) van onze verkopen realiseren we in opkomende 
markten. Unilever heeft meer dan 400 merken die door mensen over de hele wereld worden gebruikt, zoals 
Persil, Dove, Knorr, Domestos, Rexona, Hellman’s, Lipton, Ola, Ben & Jerry’s, Magnum en Axe.   

Het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) ligt aan de basis van onze strategie en middels dit USLP willen wij: 
• Tegen 2020 meer dan één miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren.
• De milieu-impact van onze producten halveren tegen 2030.
• Het bestaan van miljoenen mensen verbeteren tegen 2020.

Het USLP voegt waarde toe door groei en vertrouwen te bevorderen, kosten te elimineren en risico’s te verkleinen. 
Onze Sustainable Living merken groeien 69% sneller dan de rest van het bedrijf ten opzichte van 46% in 2017.

Sinds 2010 hebben we via het Unilever Sustainable Living Plan actie ondernomen om meer dan één miljard 
mensen te helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren, onze milieu-impact te halveren en het bestaan van 
miljoenen mensen te verbeteren terwijl we als bedrijf verder groeien. We hebben al aanzienlijke vooruitgang 
geboekt en we blijven onze ambitie verbreden. Recent heeft Unilever.toegezegd dat 100% van haar plastic 
verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn tegen 2025. Hoewel we nog meer willen 
realiseren zijn we trots op het feit dat we in 2018 als sectorleider werden erkend in de Dow Jones Sustainability 
Index en voor het achtste achtereenvolgende jaar voert Unilever de lijst van Global Corporate Sustainability 
Leiders aan in de jaarlijkse GlobeScan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders enquête.  

Meer informatie over Unilever en haar merken is te vinden op www.unilever.com. 
Voor meer informatie over het USLP: www.unilever.com/sustainable-living/.
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