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Betreft: Voorstel tot een vrijwillige uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen

Geachte Staatssecretaris,
De matrassector is sinds enige tijd onderling en met uw departement in overleg over de
wenselijkheid en mogelijkheid van een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid voor
matrassen. Zij wil een bijdrage leveren aan de circulaire economie door afgedankte matrassen niet
te verbranden maar te recyclen naar opnieuw inzetbare hoogwaardige grondstoffen, met name voor
schuimen, staal en textiel.

V/ij hebben hiervoor een integrale aanpak ontwikkeld

bestaande uit innovatie, regelgeving,
consumentenvoorlichting, recyclingcapaciteit en uiteraard de upv. Deze vijf factoren versterken
elkaar en zullen de kans op een succesvolle vrijwillige upv vergroten:
- Innovatie stimuleert de ontwikkeling van voor de afnemers herkenbare eco - producten en
vergroot de technische mogelijkheid van hoogwaardige recycling. De eerste gerealiseerde
resultaten zijn matrassen die monomaterialen bevatten, automatiseren en opschalen van
mechanische recycling en proeven met chemische recycling.
- Regelgeving kan het hergebruik als secundaire grondstof vergroten. Enkele marktpartijen
zijnbezig om een technisch onderzoek uit te zetten naar de samenstelling van afgedankte
matrassen. Een inspanning van I&V/ kan nodig zijn om dit financieel rond te krijgen.
- Consumenten kunnen gestimuleerd worden een matras aante schaffen dat optimaal
recyclebaar is. Daarom wordt samen met NEN een matrasetiket ontwikkeld. Deze inzetis
ook internationaal gemeld waardoor Nederland het initiatief heeft en behoudt.
- Recyclingcapaciteit is een voorwaarde om de upv te laten slagen. Recent hebben bedrijven
besloten te investeren in de recyclingcapaciteit van matrassen waardoor deze van 35 %o naar
80 yo, dat wil zeggen 1 miljoen per jaar, zal toenemen.

Voor de vijfcle factor, de vrijwillige upv, willen wij ons tot het volgende verplichten:
- Een doelstelling om een hoeveelheid van 75 Yo van het aantal op de markt gebrachte
matrassen (circa 1,2 miljoen per jaar) te laten recyclen.
- Dit percentage te behalen in2028, dat wil zeggen vijfjaar na de het in de internetconsultatie
upv genoemde jaar 2023.
- Te streven naaÍ een vorm waarbij producenten en consumenten van beter recyclebare
matrassen worden beloond.
- De consument te stimulerenzijnbijdrage te leveren door afgedankte matrassen, waar dat
fysiek mogelijk is, bij aflevering van een nieuwe matras retour te geven of bij de winkel in
te leveren.
- Rekening te houden met het MKB en beperking van administratieve lasten, mede door een
makkelijk uitvoerbaar systeem.
- Een verzoek tot algemeenverbindendverklaring in te dienen om alle producenten en
importeurs hier toe te verplichten.
- Met deze upv te kosten te dekken zoals weergegeven in de nu lopende intemetconsultatie,
dwz de kosten die in onze invloedssfeer liggen, waardoor wij een incentive hebben effrciënt

te (laten) recyclen.
Dit betreft de kosten voor schone en droge opslag bij de inzamelpunten, ook bij gemeenten,
vervoer naar de recyclinginstallaties, verwerkingskosten van recycling, organisatiekosten,
bewustmaking consument en (te bezien) systeemkosten matrasetiket.

Wrj gaan er bij ons voorstel vanuit dat gemeenten de komende jaren hun huidige inspanning tot
inzameling en recycling voortzetten. Dan dragen de producenten in 2030 de volledige kosten van de
75 % doelstelling. Indien gemeenten matrassen niet schoon en droog inzamelen zullen wij deze niet
laten recyclen.

V/ij vertrouwen er op dat ons initiatief de nodige ruimte in de regelgeving krjgt, dwz een ruimte die
vergelijkbaar is met de upv's van voor 4 juli 2018 zoals bedoeld in de internetconsultatie.
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