
 

Coca-Cola Enterprises kondigt twee initiatieven aan om haar 
ambitie als bedrijf met nul afval en lage CO²-uitstoot te 

ondersteunen 

LONDEN, 3 oktober 2012/PRNewswire/ --  

Het bedrijf investeert € 6,5 miljoen in de PET-recyclevestiging in Frankrijk en laat onderzoek 
doen om in te spelen op het recyclegedrag van consumenten 

Coca-Cola Enterprises (NYSE/NYSE Euronext Parijs: CCE), dat Coca Cola-producten in West-Europa 
produceert, verkoopt en distribueert heeft vandaag twee nieuwe initiatieven aangekondigd met als 
doel het recyclegedrag en de infrastructuur voor recycling te verbeteren. Deze initiatieven maken 
onderdeel uit van de ambitie van CCE om een bedrijf te worden dat nul afval produceert en een lage 
CO²-uitstoot kent. De inzet van CCE’s duurzaamheidsplan is toonaangevend zijn in het gebruik van 
duurzame verpakking, nul afval produceren in haar eigen bedrijfs-onderdelen en meer verpakking 
recyclen dan gebruiken.   

Klik op onderstaande link om het multimedia persbericht te bekijken: 

http://www.multivu.com/mnr/56620-coca-cola-enterprises-sustainability 

CCE gaat in Frankrijk een joint venture aan met het PET-recyclebedrijf APPE om de capaciteit van 
haar plasticverwerkingsfaciliteit met 70 procent te vergroten. Hierdoor kan per jaar 20.000 ton extra 
plastic worden gerecycled en worden gebruikt voor speciale (food grade) verpakkingen. CCE 
investeert tevens in een unieke onderzoekssamenwerking om te kijken op welke manier strategieën 
ten aanzien van het consumentengedrag een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren 
van het recyclepercentage in huishoudens in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en er zo voor te 
zorgen dat meer flessen in het recyclecircuit terechtkomen.  

De recyclepercentages in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liggen lager dan die van de meeste 
Europese landen, ondanks het toenemende milieubewustzijn onder consumenten.In deze landen
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wordt slechts ongeveer de helft van de plastic flessen ingezameld voor recycling, waardoor 
fabrikanten te maken krijgen met een beperkte levering van lokaal beschikbare, gerecyclede PET.  

"Ons doel om toonaangevend te zijn in de sector ten aanzien van duurzame verpakking en recycling, 
betekent dat we verbeteringen in onze waardeketen moeten ondersteunen en stimuleren”, aldus John 
F. Brock, voorzitter en president-directeur van Coca-Cola Enterprises. “Deze initiatieven hebben tot 
doel om in te spelen op twee van onze grootste uitdagingen op dit gebied, namelijk het verbeteren van 
de recyclepercentages onder huishoudens door het consumentengedrag te beïnvloeden en tegemoet 
te komen aan de toenemende vraag naar gerecyclede PET door middel van investeringen in 
strategische infrastructuurprojecten.” 

Hoewel consumenten overtuigd zijn van het belang van recycling, laat het recyclepercentage onder 
huishoudens een heel ander beeld zien. 79% van de consumenten die ondervraagd werden tijdens de 
Olympische Spelen van 2012 gaf aan altijd plastic flessen te recyclen. Toch blijkt uit nationale 
gegevens dat het recyclepercentage veel lager ligt.

[2]
   

Het onderzoeksprogramma dat vandaag is aangekondigd streeft ernaar een oplossing te vinden 
waarmee de kloof tussen overtuiging en gedrag kan worden overbrugd. Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Exeter en bestaan uit een diepgaand etnografisch 
onderzoek onder huishoudens in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gedurende een periode van tien 
maanden.  



Dr Stewart Barr, universitair hoofddocent geografie aan de universiteit van Exeter, legde uit: "Onze 
aanpak zal bestaan uit intensieve samenwerking met huishoudens om te onderzoeken hoe het 
recycle- en afvalgedrag zich heeft ontwikkeld en hoe de dynamiek binnen het gezin van invloed is op 
deze alledaagse bezigheid. Op die manier kunnen we samen met de huishoudens strategieën 
ontwikkelen om duurzame recyclepatronen in het toekomstig gedrag op te nemen. Dit project zal 
waardevolle kennis opleveren voor een brede reeks bedrijven die proberen het mileugedrag te 
beïnvloeden, zowel als voor overheden en NGO’s.  

De omvang van het onderzoeksproject zal worden bepaald in samenwerking met de 
belanghebbenden van CCE in de vorm van een “Collaboration Forum” dat vandaag in het centrum 
van Londen wordt gehouden voor de duurzaamheidsgemeenschap, branchepartners, klanten en 
leveranciers.  

Op http://www.cokecce.com kunt een webcast van het “Collaboration Forum” bekijken.  

De investeringen van CCE in strategische samenwerkingsverbanden op het gebied van de 
infrastructuur maken onderdeel uit van een holistische aanpak van de uitdagingen op het vlak van 
recycling. CCE investeert € 6,5 miljoen om in Frankrijk een nieuwe joint venture aan te gaan met 
vooraanstaand PET-recyclebedrijf APPE. Het bedrijf investeert in een nieuwe productielijn in de reeds 
bestaande recycle-vestiging van APPE in Beaune, Frankrijk, en financiert het testen en de introductie 
van hoogwaardige technologie, waarmee het recyclen efficiënter wordt.  

Dit in navolging van Continuum Recycling dat eerder dit jaar in het Verenigd Koninkrijk is geopend. Dit 
is een joint venture tussen CCE en ECOPlatics, waardoor het grootste plasticverwerkingsbedrijf in 
Europa ontstond. Continuum Recycling zal de hoeveelheid gerecyclede PET op de Britse markt 
verdubbelen. Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen was Coca Cola hierdoor in staat om 
alle ingezamelde plastic flessen te recyclen en ze binnen zes weken als nieuwe flessen weer in de 
schappen te hebben. 
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Over Coca-Cola Enterprises 

Coca-Cola Enterprises, Inc. produceert, verkoopt en distribueert Coca-Cola producten in West-Europa 
en is ‘s werelds op twee na grootste, onafhankelijke Coca-Cola bottelaar. CCE is de exclusieve 
bottelaar voor producten van The Coca-Cola Company in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen en Zweden. Voor meer informatie over ons bedrijf of ons 
duurzaamheidsplan kunt u terecht op http://www.cokecce.com. Volg ons op twitter via @CokeCCE of 
bezoek onze Facebook-pagina op http://www.facebook.com\cokecce. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Ros Hunt, rohunt@cokecce.com, +44-(0)7528-251-022 

Dorothee de Montgolfier, ddemontgolfier@cokecce.com,  +44-(0)7980-766-214 
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