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LCA onderzoekdata  

Product   LDPE Afvalzak  Grijs Footprint scope Cradle-to-grave 

Afvalscenario Verbranding Dataset Generic, Ecoinvent v 3.3 

LCIA Methode  CML2001 Referentie  ISO 14044 richtlijn 

 

Productinformatie 

Artikelcode   180202500 

 

Verpakking  Doos a 400 stuks 

Materiaalsamenstelling   Gerecyclede LDPE 

Afmeting 60 x 80 cm T50 

  

  

  

 

Levencyclus   

 

 

MVO PASPOORT  
In opdracht van Van der Windt Verpakking  

Het leven van deze afvalzak begint waar het leven van 

andere producten eindigt  - in de afvalbak.  

In Nederland en andere Europese landen wordt plastic afval 

ingezameld  en naar Recyclingfabrieken in Duitsland en Italië  

getransporteerd.  Het afval wordt daar gesorteerd op 

samenstelling,  kleur  en kwaliteit . In deze recyclingfabrieken 

word het afval omgezet in nieuwe grondstof. Dit gaat 

vervolgens naar  een fabriek in Italië waar men van dit 

product weer afvalzakken maakt. 
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1.367.050 km     
met Ford Fiesta Econetic 

40 
huishoudens 

in Nederland 

507.851 x  
0,5 lt. flessen 

 

Verantwoord materiaalgebruik    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Carbon Footprint & Energieverbruik  

 

Waterverbruik  

De milieu-impact van deze  

afvalzakken is bepaald 

middels een LCA 

berekening. De 

levenscyclus van 1.000.000 

stuks heeft een voetafdruk 

vergelijkbaar met 

 

CARBON FOOTPRINT ENERGIEVERBRUIK 

 

 

 

De water voetafdruk  van de levenscyclus van 1.000.000 

stuk van deze afvalzakken is bepaald middels  een LCA 

berekening en is gelijk aan: 

 

WATER 

       

Het gebruik van hergebruikt, ofwel gerecycled, materiaal is goed, maar moet op een verantwoorde 

manier gebeuren. Want bij onjuiste verwerking ontstaat het risico op aanwezigheid van ongewenste 

en/of schadelijke stoffen in de nieuw te maken afvalzakken.  

Het gehele productieproces van deze afvalzak wordt geborgd middels ISO14001:2004 certificering – de 

internationale standard voor het milieumanagementsysteem. Dit geldt ook voor de distributie.  

De materiaalsamenstelling van deze zakken is onderhevig aan kwaliteitscontrole en laboratoriumtesten 

bij zowel onszelf als bij de producent. Dit uiteraard om de veiligheid van de zakken voor mens en het 

milieu te garanderen.  

Ieder product of dienst heeft een zekere milieubelasting. Om de milieubelasting van een product te 

verminderen is het belangrijk deze goed inzichtelijk te hebben. De schadelijke invloed van de 

levenscyclus van deze afvalzakken op het milieu is daarom, van cradle to grave, door middel van een 

Life Cycle Assessment-methodiek in kaart gebracht. Deze methodiek is erkend en ondersteund door  

Stichting Natuur & Milieu.   
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Sociale verantwoordelijkheid  

Het Business Social Compliance Initiative zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de 

arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die net als 

PACOMBI Group aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in 

hun keten.     

De gehele productie- en distributieketen van deze afvalzakken is speelt zich af in Europa. Hierdoor zijn de 

sociale risico’s tot minimum beperkt.  

Wettelijke regels & Internationale normen  

Deze afvalzakken zijn in overeenstemming met de volgende wetten en regels:  

• Nederlandse Warenwetbesluit algemene productveiligheid  

• (EU) Verordening 1907/2006 -REACH 

Overzicht van onze accreditaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord en goed ondernemen   

TOEPASSINGSGEBIED NORM /SCHEMA/ CODE TYPE ACCREDITATIE 

MVO in het algemeen ISO 26000 – duurzame organisatie Zelfverklaring 

Zorg voor het milieu ISO 14001:2004 – milieumanagement Certificaat 

Zorg voor het milieu FSC CoC  - verantwoord bosbeheer Certificaat 

Zorg voor het milieu Lean & Green goederenlogistiek Verbeterprogramma 

Zorg voor het milieu  

Climate Neutral Group – carbon footprint 

van de organisatie  

CO2 compensatie 

programma  

Zorg voor de mens BSCI Lidmaatschap – social compliance 

Auditschema voor 

producenten 

Zorg voor de mens BRC S&D (voedselveiligheid en kwaliteit) Certificaat 

Kwaliteitsborging ISO 9001:2015 – kwaliteitsmanagement Certificaat 

 

Uitgegeven te  Beuningen  

Datum  13 maart 2017 

Getekend   Alan Campbell , Technisch Directeur  

Handtekening 

  


