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NederlaNders  
& afval
Jonge en oudere nederlanders over afval

onderzoek

De omgang met afval is één van de grootste mondiale 
vraagstukken van deze tijd. Door de stijgende welvaart 
en de groeiende consumptie wordt de hoeveelheid afval 
die we gezamenlijk produceren in de wereld almaar 
meer. Jaarlijks produceert de wereldbevolking ruim 12 
miljard ton aan afval. Met name in ontwikkelingslanden 
en opkomende economieën zorgt de groeiende berg 
afval voor milieuproblemen en gezondheidsrisico’s. 
Naast giftig afval, zorgt plastic afval in het bijzonder 
voor tal van problemen wereldwijd. Zo vergaat plastic 
in zee tot kleine stukjes die gifstoffen opnemen en ver
volgens door vissen en zeedieren worden opgegeten. In 
de Nederlandse politiek is plastic afval ook een onder
werp van discussie. Volgens gegevens van Agentschap 
NL produceerde Nederland in 2008 in totaal 63 
miljoen ton aan afval; voldoende om de Amsterdam 
Arena dertig keer tot de nok toe te vullen. 84% van 
dit afval wordt nuttig (her)gebruikt, 13 procent wordt 
verbrand en 3% gestort of geloosd. NCDO onderzocht 
in samenwerking met TNS/NIPO hoe Nederlanders 
aankijken tegen afval en afvalverwerking.

NederlaNders scheideN massaal afval
Verreweg de meeste Nederlanders geven aan thuis hun 
afval te scheiden. Papier en karton en statiegeldflessen 
worden het vaakst van het overige afval gescheiden. 
Oudere Nederlanders scheiden hun afval vaker dan 
jongere Nederlanders en vinden het scheiden van afval 
ook belangrijker. De belangrijkste reden om afval te 
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Figuur 1. Afval thuis scheiden 

(% soms wel, soms niet of (bijna) altijd, n=1014, gewogen resultaten)

< 35 jaar 35 jaar en ouder Significantie: ** p < .01, * p <.05, † p < .1



scheiden is het sparen van het milieu. Voor ouderen 
geldt dit meer dan voor jongeren. Jongeren scheiden 
hun afval vaker uit gewoonte dan ouderen. 

JoNgereN makeN zich miNder oNgerust 
over afval daN oudereN
In het algemeen kan gesteld worden dat oudere 
Nederlanders zich meer zorgen maken over afvalzaken 
dan jongere Nederlanders (zie figuur 2). Voor zowel 
ouderen als jongeren geldt dat zij zich het meest druk 
maken over de mate waarin de natuur vervuilt door 
afval en over plastic en chemisch afval in zee. Oudere 
Nederlanders maken zich het minst druk om de hoe
veelheid afval van Nederlandse huishoudens. Jongere 
Nederlanders maken zich het minst druk om zwerfvuil 
op straat in ontwikkelingslanden. 

biJNa de helft vaN NederlaNders is bereid 
meer te betaleN voor producteN verpakt 
iN biologisch afbreekbare verpakkiNgeN
De meerderheid van de Nederlanders vindt het 
belangrijk dat verpakkingen van producten biologisch 
afbreekbaar zijn. Oudere Nederlanders vinden dit vaker 
dan jongeren. Eén op de drie jongeren en de helft van de 
ouderen is bereid meer te betalen voor een product als 
deze verpakt is in een biologisch afbreekbare verpakking. 
Jongeren zijn bereid een hoger bedrag te betalen voor 
een product dat verpakt is in een biologisch afbreekbare 
verpakking dan oudere Nederlanders. 

produceNt eN coNsumeNt iN eerste plaats 
veraNtwoordeliJk voor hoeveelheid afval
Drie op de vier Nederlanders vindt dat de verant
woordelijkheid voor de hoeveelheid afval die jaarlijks 
geproduceerd wordt in de eerste plaats bij producenten 
en consumenten ligt. Jongeren verschillen hierin niet 
van ouderen. Opvallend verschil is wel dat jongeren 

meer verantwoordelijkheid voor de hoeveelheid afval 
leggen bij het Europees parlement en de Nederlandse 
overheid dan ouderen. 

NederlaNders viNdeN dat het Niet 
scheideN vaN afval door bedriJveN 
strafbaar moet ziJN
Nederlanders blijken in grote meerderheid te vinden 
dat het niet scheiden van afval door bedrijven straf
baar zou moeten zijn. Een veel kleiner deel van de 
Nederlanders vindt dat huishoudens strafbaar moeten 
zijn als ze verzuimen afval te scheiden. Ouderen zijn 
het hier vaker mee eens dan jongeren. 

zwerfvuil hier eN te veel afval moNdiaal
Nederlanders vinden zwerfvuil het meest belangrijke 
afvalprobleem in de naaste omgeving. Op mondiaal  
niveau baart vooral de hoeveelheid afval de Nederlan
ders zorgen. Jongeren en ouderen verschillen hierin 
niet. Voor ouderen geldt dat zij chemisch afval vaker 
het belangrijkste probleem vinden dan jongeren.

NederlaNders viNdeN het opheffeN vaN 
statiegeld geeN goed idee
Staatssecretaris Atsma van Milieu heeft voorgesteld 
het statiegeld op plastic flessen af te schaffen. Slechts 
15% van de Nederlanders vindt het stoppen met het 
heffen van statiegeld op plastic flessen een goede zaak. 
Dit geldt zowel voor jongere als oudere Nederlanders.  
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Over NCdO
NCDO is het centrum voor burgerschap en  
internationale samenwerking. NCDO levert een 
bijdrage aan de mondiale dimensie van burger-
schap door kennis over en inzicht in internationale  
samenwerking van Nederlanders te vergroten. 

Figuur 2. Ongerustheid over  afval 

(% beetje en zeer ongerust, n=1014, gewogen resultaten)
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Significantie: ** p < .01, * p <.05
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