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Managementsamenvatting 
Deze true price studie vergelijkt de werkelijke kosten van: 
1) conventionele plastic wegwerpluiers (>80% oil-based plastics),  
2) ‘ecologische’ plastic wegwerpluiers (±40% bio-based plastics) die breed beschikbaar zijn op de markt 

en qua functionaliteit niet (ver) uit elkaar liggen  
3) en wasbare luiers, 
op basis van de productie-, gebruiks- en afvalfase (end-of-life), voor kinderen in de Nederlandse context 
van geboorte tot zindelijkheid. à Zie Scope, vanaf p.15 
 
Conclusies 
1) De true price gap1 voor conventionele wegwerpluiers is ca. 6ct. per verschoning en 4,6ct. per 

verschoning voor een wasbare luier voor één kind van geboorte tot zindelijk bij 3,5 jaar. 
 à Zie Results Impact Diaper Change, p.30 
 

2) Tijdige zindelijkheid (bij 2-2,5 jaar: 1 jaar eerder dan nu gemiddeld2) verlaagt de impact van 
luiergebruik met meer dan 20%. à Zie Scenario 2, p.34 
 

3) De wasbare luier is met 30% verschil veruit de duurzaamste keuze bij vergelijkbare gebruiksduur (al 
bij één kind). 
a) De verschillen worden veel groter als de wasbare luier (1) voor een tweede kind wordt gebruikt 

én (2) als de elektriciteit voor het wassen duurzaam wordt ingekocht: ca 60% van de impact van 
wasbare luiers komt van het wassen in de gebruiksfase, waarvan 80% tgv. elektriciteitsgebruik. 
à Zie Results Impact per Life Cycle Phase, p.32 
 

b) Opmerkelijk is dat het gebruik van zgn. new born wasbare luiers (een aparte kleine maat wasbare 
luier voor de eerste periode van 2-3 maanden) niet duurzamer is dan wegwerpluiers in diezelfde 
periode – de productie van (katoenen) wasbare luiers voor een dermate korte periode heeft 
meer negatieve impact dan het gebruik van wegwerpluiers. à Zie Scenario 1, p.33 
 

c) De keuze voor droogmethode (droger of lijndrogen) heeft grote invloed op de milieuresultaten. 
Het drogen met de droger verhoogt de milieu-impact tot vergelijkbaar niveau met 
wegwerpluiers. Ook hier speelt de keuze voor duurzame energie een rol, in de berekening is 
uitgegaan de gemiddelde Nederlandse energiemix (groen/grijs). à Zie Scenario 4, p.36 
 

4) De verschillen tussen de conventionele voor 80% op olie gebaseerde plastic wegwerpluiers en de 
(voor 40%) bio-based3 plastic wegwerpluiers zijn klein (±5% in het voordeel van bio-based). De 
omzetting van plantaardige materialen (zoals maïs en suikerbiet) in (bio-)plastics heeft (ook) een 
hoge impact. à Zie Results Impact per Toiet Trained Child, p.29 
 

5) Wanneer de recyclingscapaciteit wordt opgeschaald naar 50% van de afvalstroom in Nederland 
wordt de true price gap ±6% lager voor beide typen wegwerpluiers en 4% lager voor wasbare luiers. 
à Zie Waste Management Scenario, p.37 
 

 
1 De True Price gap geeft een financiële waarde aan de (verborgen, niet gemaakte) kosten die een product heeft in 
productie-, gebruiks- en afvalfase door de ecologische én sociale impacts te berekenen en die te vertalen naar kosten voor 
herstel (remediation) van die impacts. 
2 Kinderen zijn onnodig gemiddeld 1,5 jaar later zindelijk dan 40 jaar geleden (2021). De meeste kinderen zijn tussen 18 en 
24 maanden mentaal en fysiek in staat om met zindelijkheid te beginnen. – Vermandel (2022), Handboek Zindelijkheid Bij 
een steekproef bij 400 kinderen bij kinderdagverblijven in Leiden werd een gemiddelde zindelijkheidsleeftijd van 3,5+ 
bevestigd (onderzoek door Future Diaper Project in opdracht van de Gemeente Leiden). 
3 In theorie kan een luier al voor een groter deel van bio-based plastics worden gemaakt (60-80%), maar de kosten lopen 
dermate op (>€1- per wegwerpluier) dat we dit niet als haalbare optie hebben meegenomen in deze studie. Bio-based 
plastics zijn niet hetzelfde als biologisch afbreekbare (bio-degradable) plastics. Bio-degradable plastics hebben in de huidige  
Nederlandse afvalketen geen betekenis buiten GFT: luiers (menselijke uitwerpselen) mogen niet in de compostbak en veel 
bio-degradable plastics zijn alleen fabrieksmatig (onder speciale condities) afbreekbaar. 
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Aanvullingen Future Diaper Project 
 
1) Bij de impacts van de afvalfase neemt de true price methode wel de milieuimpacts mee (zoals CO2 

uitstoot), maar niet de kosten voor de afvalketen. Deze kosten worden namelijk wel gemaakt: ieder 
huishouden betaalt hieraan mee via de gemeentelijke afvalstoffenheffingen.  
a) Deze vorm van maatschappelijke kosten worden niet meegenomen in de true price analyse, 

maar neemt het Future Diaper Project wel mee in de communicatie over de werkelijke kosten 
van luiergebruik: 

b) De toe te rekenen kosten voor luierafval bedragen zo’n 10ct4 per gebruikte plastic wegwerpluier, 
alleen al de afvalkosten toerekenen aan de luierprijs betekent in veel gevallen een kostenstijging 
van meer dan 50-80% van de retailprijs. 
 

2) Wanneer bio-based plastics niet concurreren met voedsel, is het hiermee wel een route weg van 
aardoliegebruik en bovendien kun je in het algemeen stellen dat opschaling ontwikkeling van de 
processen deze ook efficiënter en schoner zullen maken 

 
3) De true price methode neemt in principe alleen de negatieve impacts mee die direct gerelateerd zijn 

aan het productgebruik. In het rapport zijn ook positieve impacts (onder de streep) opgenomen, de 
zgn. benefits, zoals energieterugwinning bij afvalverbranding. De true price methode trekt deze 
waarde niet af van de true price gap omdat de voordelen toekomen aan een andere 
belanghebbende, bijv. de afvalverwerker of de maatschappij in het algemeen.  
 
Wij willen hier een aantal aanvullingen bij plaatsen: 
a) Luierrecycling: de voordelen van recycling zitten vooral op het niveau van de besparingen in de 

vorm van energieterugwinning en het verminderen van de vraag naar virgin plastics omdat ervan 
uit gegaan wordt dat de teruggewonnen mixfractie plastics zinvol kan worden hergebruikt in 
nieuwe producten5. De benefits in de afvalfase nemen toe met ca. 25-30% tov. het basisscenario. 
Dit brengt de netto-impact (true price gap minus de benefits) - met de huidige groen/grijs 
energiemix in Nederland - dichtbij die van wasbare luiers in het basisscenario. Dat vinden we een 
opvallende uitkomst: wasbare luiers zijn daarmee niet meer duurzamer als je naar de hele keten 
kijkt in het 50% ‘recycling’-scenario. 
 

b) Wasbare luiers: zoals bij hierboven opgemerkt zijn wasbare luiers dus niet in alle gevallen 
duurzamer dan apart verwerkte wegwerpluiers, maar dit gaat uit van de huidige energiemix en 
droogmethode. Bij wasbare luiers is de invloed van de gebruiksfase het grootst (60%) en daarvan 
is 80% tgv. energiegebruik. In een toekomst waarbij de energiemix naar volledig duurzaam 
transformeert zullen wasbare luiers daar positiever uitkomen.  
 

c) Kosten: een andere belangrijke kanttekening hierbij is dat de kosten voor de 
afvalverwerkingsketen bij recycling vaak worden gedragen door de maatschappij (alle 
huishoudens betalen) terwijl de opbrengsten voor de teruggewonnen energie en gerecyclede 
plastics private winsten oplevert. Wanneer je de kosten voor wegwerpluiers afzet tegen de 
kosten voor wasbare luiers en je daarbij de hele keten (incl. afvalverwerking) meeneemt zijn de 
kosten voor wasbare luiers veel lager: voor zowel de gebruiker, de maatschappelijke kosten als 
de true price gap tezamen. Zie tabel 1. Daarbij komt dat we hierbij de huidige kosten voor de 
afvalverwerkingsketen hebben meegenomen, terwijl het redelijk is te verwachten dat de kosten 
voor een aparte ophaal- en verwerkingsketen voor luiers deze kosten voor huishoudens doen 
stijgen. 
 

 
4 Wanneer je 5% van de kosten voor afvalstoffenheffingen neemt in bijv. de gemeente Amsterdam en dat deelt door de 
fractie babyluiers, kom je op een bedrag tussen de 8 en 13 ct per babyluier.  
5 De teruggewonnen plastics vormen een mix van verschillende (laagwaardigere) plastics en hebben een beperkte 
toepassing in nieuwe producten. Tot zover vinden ze vooral toepassing in bankjes, bermpaaltjes en dashboards van auto’s. 
Bestaande ‘re’-cyclings processen vormen daarmee zeker geen gesloten, circulaire keten met de luierindustrie. 
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d) Toekomstbestendigheid: naast de ontwikkelingen in de energiemix (richting meer duurzame 
energie) spelen ook de beschikbaarheid van grondstoffen een rol in een voorkeurskeuze voor 
een luiersysteem. Een keuze om van aardolie als grondstof af te bewegen kan de ontwikkelingen 
voor hernieuwbare grondstoffen voor plastics stimuleren.  

 

 
Tabel 1 – Overzicht directe kosten, true price gap en maatschappelijke kosten voor de luierafvalketen 
 
Handelingsperspectief actoren 
Vanuit verschillende perspectieven kunnen actoren in de luierketen op basis van dit onderzoek acties 
ondernemen richting duurzamer luiergebruik. Op basis van het true price rapport doet het ‘Future Diaper 
Project’ hieronder een aantal suggesties. à Zie ook Towards a More Sustainable Industry, p.39 
 
1) Beleidsmakers op verschillende niveaus kunnen het speelveld beïnvloeden: 

a) Het voorkomen van luierafval heeft de potentie om op korte termijn de helft van het afval te 
voorkomen: tijdige zindelijkheid 20-25%, gebruik van 1-2 dagen per week wasbare luiers nog 
eens 20-25% luierafval. 
 

b) Het alleen inzetten op aparte inzameling en luierrecycling met een geringe heffing op luiers (in 
de winkel of bij inzameling) houdt een keten in stand die perverse prikkels heeft om zoveel 
mogelijk, zo lang mogelijk, wegwerpluiers te gebruiken. Inzetten op recycling van luiers is de 
laagste trede op de circulaire ladder6 én verhoogt de (maatschappelijke) kosten voor 
afvalverwerking.  
 

c) Een goed ingerichte uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) houdt onzes inziens 
rekening met zowel de verdeling van maatschappelijke kosten en private winsten voor de 
afvalketen als preventie op het gebied van tijdige zindelijkheid en het stimuleren van het gebruik 
van wasbare luiers7. 

 
6 De R-ladder van RVO/PBL (https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder) omschrijft 6 strategieën voor circulaire initiatieven, 
waarbij Refuse/Rethink, Reduce en Reuse de ‘hoogste’ treden vormen en de grootste duurzame impact hebben. Recycle en 
Recover (waar luierrecyling op inzet) de ‘laagste’ treden op de ladder. 
7 Het  beschikbare instrumentarium voor een UPV zou kunnen bestaan uit een combinatie van het verlagen van belasting 
voor duurzamere alternatieven, het medicaliseren van grote maten luiers (groter dan maat 5 kopen bij de apotheek), het 
beprijzen van afvalstoffen door middel van een verwijderingsbijdrage, het verbieden van kortingen, een gedifferentieerd 
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2) Gezinnen kunnen geld en afval besparen als ze tijdig beginnen met zindelijkheid en als ze (een deel 
van de tijd) wasbare luiers gebruiken. 
a) Een gemiddeld gezin besteedt volgens het NIBUD €36,50 aan luiers: een bedrag van €1533 in 3,5 

jaar. Zindelijkheid heeft de potentie om daar 20-25% van te besparen, dit komt overeen met ca. 
€300-€350 voor een gezin per kind. Ouders hebben verschillende mogelijkheden om zich met 
behulp van boekjes en (online) hulpmiddelen zoals trainingen en apps te informeren over een 
pedagogisch verantwoorde manier van het begeleiden van hun kindje8. 

b) Wasbare luiers zijn bij fulltime gebruik (>80% van verschoningen) veel goedkoper dan 
wegwerpluiers. De aanschafwaarde van een volledige set ligt tussen de €500 en €600. De kosten 
voor wassen komen daar nog bij en maakt het in totaal op ruim €1.000 – ruim onder het NIBUD 
gemiddelde van €1.533. Dit is berekend met de huidige energietarieven (oktober 2022). De luiers 
kunnen doorgaans gemakkelijk 2 opvolgende kinderen mee, dat maakt de besparing nog groter.  
 
Ouders zijn over het algemeen onbekend met (huidige vorm) van wasbare luiers en hoe je die 
gebruikt of twijfelen over het (duurzame) nut van wasbare luiers. De (online) informatie is 
onoverzichtelijk, het gebruik vraagt een grote investering vooraf, het product is onzichtbaar in de 
retail en ouders starten met wasbare luiers in een fase (kraamperiode) dat ze extra werk er niet 
bij kunnen hebben. Hier liggen kansen om het product toegankelijker aan te bieden en ouders 
stap voor stap te laten kennismaken. 
 

c) In een deel van de gemeenten is sprake van een gedifferentieerd tarief voor restafval en worden 
luiers apart ingezameld. In de regio Nijmegen is gestart met het verwerken van de luiers en 
betalen gezinnen ook nog per luierafvalzak een toelage. Hier is dus ook sprake van een besparing 
in huishoudkosten bij duurzamer luiergebruik. 
 

3) Kinderdagverblijven / -opvangorganisaties. Alhoewel kinderdagverblijven aangeven niet de 
verantwoordelijkheid voor zindelijkheid te kunnen overnemen van ouders - en overwegend niets te 
zien het gebruik van wasbare luiers in hun context – spelen zij wel een rol in de communicatie over 
duurzamer luiergebruik én hebben zij (grote) voordelen bij de effecten: 
a) Ook kinderdagverblijven besparen in potentie 25% van hun luieruitgaven en kosten van 

(zakelijke) afvalverwerkingskosten bij tijdige zindelijkheid. Daarnaast bespaart het de 
pedagogisch medewerker (verschoon-)tijd 
 

b) Als zij ouders weten te bewegen om tijdig te starten met zindelijk worden heeft dat een groot 2e 
orde effect: achter elke ‘kindplaats’ schuilen 2-2,5 gezin dat ook thuis eerder uit de luiers is. Hier 
ligt een grote kans voor deze organisaties om concrete invulling te geven aan hun 
duurzaamheidsambities. 
 

4) Een retailer die een duurzame verantwoordelijkheid omarmt biedt de consument de mogelijkheid 
om gemakkelijk en goed geïnformeerd een duurzame keuze te maken9. 
a) Een duurzame schapinrichting communiceert over tijdige zindelijkheid en het gebruik van 

wasbare luiers in winkelschapcommunicatie (offline én online) en op verpakkingen. Bevat niet 
onnodig grote luiermaten (>maat 5). 

 
tarief voor luierafval (DIFTAR) en/of het verplicht communiceren over duurzaam gebruik van (wasbare) luiers en tijdige 
zindelijkheid door retailers in het luierwinkelschap en op verpakkingen. 
8 Ouders die op tijd starten met zindelijkheid ondervinden minder problemen in het aanleren van nieuw gedrag dan ouders 
die laat starten. Het kind heeft ook minder risico op gezondheidsproblemen zoals verstopping en langdurig bedplassen en 
ondervindt minder sociale problemen, zoals pestgedrag bij ongelukjes en druk van de ouders om zindelijk te zijn voor de 
start van de basisschool – Aggelpoel et al (2018), Parent’s view on toilet training 
9 Keuze architectuur: keuzearchitectuur is het ontwerp van de omgeving waarin een bepaalde keuze wordt gemaakt. 
Mensen maken beslissingen op basis van de verschillende opties die ze zien. Hoe deze opties worden gepresenteerd, 
bepaalt in grote mate welke keuze iemand maakt. – Thaler (2014), Choice Architecture 
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b) Een duurzaam assortiment beidt de keuze tussen conventioneel oil-based luiers, bio-based luiers, 
maakt wasbare luiers zichtbaar10 en biedt toebehoren voor gebruik ervan (zoals inlegvellen). 
 

c) Een duurzame retailorganisatie vermijdt greenwashing met vage keurmerken of irrelevante 
claims zoals ‘vegan’ luiers, ‘plastic neutral’ of CO2 -neutraal als enige aspect van verduurzaming 
te promoten of de rol van luiers (kortingsproduct als trekker voor winkelpubliek) los te zien van 
de rest van de aankopen in het mandje. 

 
 

 
Tabel 2 – Gebruiksscenario’s voor gezinnen met totaal kosten voor 1 of 2 kinderen + de maatschappelijke 
kosten. 

 
10 De zichtbaarheid (observability) en ‘uitprobeerbaarheid’ (trialability) van wasbare luiers is laag. Dit zijn twee belangrijke 
factoren bij de adoptie van (nieuwe) producten – Rogers (1962). Retailers kunnen een grote rol spelen in het normaliseren 
van het gebruik van wasbare luiers door de producten en toebehoren aan te bieden. 


