Afval
Themarapport

Onderdeel van het project:

Our Common Future 2.0
2010-2011

Thematrekkers:
Freek van Eijk; Charles de Klerk; Vincent Mooij

Deelnemers:
Linda Pieterse-Van den Berg; Siem Haffmans; Lucrée van den Heuvel; Quinten
Hogeweg; Kees Holtrigter; Lisette de Jong; Bert Lagerweij; Tycho Malmberg;
Katja Staring

© 2011 Stichting Our Common Future, Doetinchem
Dit themarapport is onderdeel van het crowdsourcing project Our Common Future 2.0 (OCF 2.0), uitgevoerd
door 400 vrijwilligers. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën,
geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Stichting Our Common Future.
De inhoud van dit themarapport is gebaseerd op vele en zeer diverse bronnen, bijeengebracht door vrijwilligers.
De eindredactie van OCF 2.0 besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle
gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter niet worden voorkomen. Hoewel bij het gereedmaken
van dit themarapport de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat
bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit themarapport.
Bepaalde verwijzingen in dit themarapport voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden
en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of
enig ander aspect van de informatie uit die bronnen. Het noemen van deze informatiebronnen is op geen enkele
manier een aanbeveling voor de auteur of goedkeuring van de informatie.
De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt
gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u
(mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd,
ofwel voor het gebruik waarvoor u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de redactie
via de website www.ourcommonfuture.nl. Het project OCF 2.0 heeft een informatief, non-commercieel karakter.

Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.

Voorwoord
In juli 2010 bereikte mij het verzoek om te fungeren als thematrekker voor het Thema
Afval binnen Our Common Future 2.0. Intuïtief klonk dit als een spannende en
uitdagende maar ook tijdrovende klus. Het schrijven van een normaal rapport vergt al
de nodige inspanningen; bij dit project was het de intentie om dit via crowd sourcing
te doen met onbekende vrijwilligers. Uiteindelijk ging het om een club van twintig
mensen met zeer diverse achtergronden, persoonlijke visies en allen hun
eigenaardigheden die gingen werken aan één gezamenlijke visie rond afval in 2035.
De realiteit is dat dit soort initiatieven bijzonder veel vergt van alle betrokkenen.
Tijdsbesteding, incasseringsvermogen, samenwerking en lerend vermogen werden
flink op de proef gesteld. Dat niet alle aangemelde personen het hele proces hebben
meegemaakt is daarvoor tekenend. Binnen enkele weken na de start vormde zich een
soort kernteam dat uiteindelijk gezamenlijk de eindstreep heeft gehaald.
Als voorzitter en thematrekker ben ik dank verschuldigd aan de inzet van dit team.
Zonder hen was dit rapport er nooit gekomen!
Naast de leerervaring van deze “new way of working” was de totstandkoming van dit
rapport ook inhoudelijk bijzonder waardevol. Een combinatie van de hedendaagse
praktijk, nieuwe technieken, proefballonnetjes, gedachtespinsels en
levensovertuigingen zijn uiteindelijk samengekomen tot dit rapport. Persoonlijke
overtuigingen en (commerciële) belangen werden losgelaten en er werd intensief
gedebatteerd en samengewerkt om naar een uitdagende én haalbare visie voor 2035
te komen.
Ik spreek de hoop uit dat u, na het lezen van dit rapport, tot de conclusie komt dat
we daar als team in geslaagd zijn.
Afval laat geen sporen na. Wij zijn er klaar voor!
Namens de projectgroep,
Vincent Mooij
Voorzitter & Thematrekker
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Samenvatting
Van oudsher is afvalinzameling en -verwerking ontstaan als een manier om de
hygiëne voor burgers te waarborgen. Er zijn inmiddels echter belangrijke nieuwe
argumenten voor een verdere professionalisering van afvalmanagement.
Vijf factoren onderschrijven het belang van goed afvalbeheer voor een
duurzame toekomst: bevolkingsgroei, klimaatverandering, milieuvervuiling,
uitputting van natuurlijke grondstoffen en sociale omstandigheden. Er komen
steeds meer mensen op onze planeet, waarbij ook het gemiddelde
welvaartsniveau stijgt. Hierdoor zijn meer producten en grondstoffen nodig,
terwijl we nu al meer grondstoffen gebruiken dan er door de aarde aangemaakt
worden. Goed omgaan met afval zorgt ervoor dat we minder nieuwe grondstoffen
nodig hebben. Daarnaast levert dit minder CO2-uitstoot op en minder afval dat op
ongewenste wijze in de ecologische kringloop komt. Door beter om te gaan met
de verwerking van afval in minder ontwikkelde landen worden ook sociale
aspecten verbeterd.
Binnen Europa zijn er zeer grote verschillen in het niveau van afvalverwerking.
Tegelijkertijd is afvalverwerking binnen Europa in de meeste gevallen in ieder
geval georganiseerd. Met name in derde wereld landen is regulering en
professionalisering van afval tot op heden een luxe. Dit impliceert dat de grootste
ecologische klappers gemaakt worden door wereldwijd stappen te zetten. Ook
vanuit menselijk oogpunt is in tweede en derde wereldlanden veel te bereiken op
het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale effecten.
Als visie en uitdaging voor 2035 stellen wij: Afval laat geen sporen na.
Deze visie is alleen realiseerbaar als fabrikanten, consumenten,
afvalverwerkers en overheden samenwerken om afval beter te verwerken.
Producenten en importeurs zijn in 2035 volledig verantwoordelijk voor hun
product zodra het eenmaal is afgedankt door de gebruiker. Deze
verantwoordelijkheid begint bij duurzaam ontwerp van het product en loopt tot
en met de afvalfase. Het opnemen van milieukosten in de prijs van producten zal
leiden tot schonere en meer duurzame producten.
Consumenten dragen in 2035 actief bij aan verlaging van de afvaldruk door bij
voorkeur spullen te kopen gemaakt van herbruikbare materialen en door
afgedankte materialen op de juiste wijze aan te bieden voor
hergebruik/recycling.
De internationale, nationale en lokale overheid kan met haar beleid duurzaam
afvalmanagement stimuleren, richting geven en handhaven.
Samenwerking tussen producenten, consumenten, afvalverwerkers en overheden
zorgt dat afval in 2035 geen sporen achter laat.

2

OCF-themarapport Afval

Invoegen Figuur Samenhang NL (Powerpoint)
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Summary
Waste collection and processing developed of old as a way of ensuring hygiene
for citizens. In recent times, however, various developments at the global level
have given rise to pressing new arguments for further professionalization of
waste management.
Five major factors underscore the importance of waste management for a
sustainable future: population growth, climate change, pollution, depletion of raw
materials and socio political conditions. Not only does the planet host a steadily
increasing number of people, the average standard of living is also rising. This
means that the demand for products and raw materials will only increase while
the earth's capacity is already stretched beyond its limits. Handling waste
responsibly will decrease the demand for raw materials and reduce both carbon
emissions and the introduction of undesirable waste into the ecological cycle.
Efficient waste processing in lesser economically developed countries may also
contribute towards improving their social conditions.
Within Europe, levels of waste processing vary enormously. Generally speaking,
however, waste at least is organized. In developing nations, on the other hand,
regulating and organizing waste collection and treatment is mostly a luxury. This
implies that the greatest ecological benefit is to be achieved by measures that
are implemented on a global scale. From a humanitarian perspective, too, huge
advances in living, working and environmental conditions can be made in less
developed countries.
As our vision and challenge for 2035 we state: ‘Waste leaves no trace’.
This vision can only be achieved if manufacturers, retailers, consumers, waste
processers and authorities join forces in improving waste processing.
In 2035, producers and importers will be fully accountable for what happens to
their products after they have been discarded by users. Their responsibility
covers the product's entire life cycle – from its sustainable design right through
to the waste phase. Incorporation of environmental costs in the price of products
will lead to cleaner, sustainable products.
In 2035, consumers will contribute actively to reducing waste - ideally by buying
items manufactured from reclaimed and reusable materials; by using these
products to the full; and by disposing of these products in such a manner that
their constituents may be recycled and reused.
International, national and local policy makers should prescribe, stimulate, guide
and enforce sustainable waste management.
By 2035, waste leaves no trace – through the partnership of producers,
consumers, waste processers and authorities.
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‘Afval laat geen sporen na’
1.Inleiding
Van Dale omschrijft afval als ‘hetgeen weggegooid wordt’. Dit is een zeer vage
omschrijving die weinig recht doet aan het economische en ecologische
potentieel van afval. Bij afval bestaat er geen ‘weg’ bij het ‘gooien’; het materiaal
blijft namelijk langere tijd bestaan zolang we er niet actief iets mee doen.
Daarnaast biedt afval grote kansen om ketens te sluiten en te werken aan een
duurzame circulaire economie.
Van oudsher is afvalinzameling en -verwerking ontstaan als een manier om de
hygiëne voor burgers te waarborgen. Het voorkomen van de verspreiding van
ziektes en epidemieën door het elimineren van het open riool en het
terugdringen van ongedierte waren belangrijke redenen om op een andere wijze
met afval om te gaan. Ook nu blijft hygiëne een belangrijk onderdeel van
afvalmanagement. Door diverse ontwikkelingen op wereldschaal zijn er echter
belangrijke nieuwe argumenten voor een verdere professionalisering van
afvalmanagement.

1.1.Het belang van professioneel afvalmanagement
Vijf duidelijke factoren onderschrijven het belang van goed afvalbeheer voor een
duurzame toekomst van onze planeet: bevolkingsgroei, klimaatverandering,
milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke grondstoffen en sociale aspecten.

Bevolkingsgroei:
Bevolkingsgroei zal, zonder ingrijpende wijzigingen, leiden tot toename van de
hoeveelheid afval. Sinds duizenden jaren is er een relatief geleidelijke en
evenwichtige groei geweest van het aantal mensen op de wereld. Deze
geleidelijke groei hield stand tot rond 1800; het begin van de industriële
revolutie. Op dat moment waren er iets minder dan 1 miljard bewoners. Door
stijging van welvaart, de toegenomen kwaliteit en beschikbaarheid van voeding
en een sterk verbeterde gezondheidszorg is de wereldbevolking in de afgelopen
eeuwen fors toegenomen. In 1959 waren er 3 miljard bewoners en in 2010 staat
de teller op zo’n 6,8 miljard. De verwachting is dat de wereldbevolking tot 2050
stijgt tot zo’n 8,9 miljard mensen1. Dit is een toename van de wereldbevolking
van 790% in slechts 250 jaar.

1

Bron: Wikipedia, Wereldbevolking, geraadpleegd op 27 september 2010 van http://nl.wikipedia.org/wiki/
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Afbeelding 1: World population Growth 1950-2050 2
De bevolkingsgroei zet extra druk op bestaande systemen om iedereen van
voedsel, producten, materialen en de daarbij behorende grondstoffen te
voorzien. Daarnaast krijgt naar alle waarschijnlijkheid een hoger percentage van
de bestaande wereldbevolking een hogere welvaart. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de economische groei van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en
China).
Voorheen bestond er in dit soort gebieden een relatief lage afvalimpact als
gevolg van het feit dat er simpelweg te weinig geld was om andere producten
dan voedsel aan te schaffen. De toename in welvaart zorgt er voor dat de
afvalproductie van deze consumenten per persoon ook hoger gaat worden. Bij
ongewijzigd beleid zorgt een toename van de bevolking en welvaart derhalve
voor een stijging van het afvalvolume en de benodigde grondstoffen.

Klimaatverandering:
Temperatuurstijging als gevolg van menselijk handelen heeft volle aandacht in de
wereld. CO2 en andere broeikasgassen worden hierbij gezien als aanjagers van
de temperatuur op aarde. Uit diverse rapporten en “Life Cycle Analysis” blijkt dat
recycling van materialen en het stoppen van afvalstort aanzienlijk scheelt in de
hoeveelheid vrijkomende broeikasgassen.

2

Figuur 1: United Nations Population Division, World Population Prospects, The 2008 Revision, geraadpleegd op
27 september 2010 van http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/
PopulationGrowth.aspx
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Berekeningen van onderzoeksbureau Prognos laten zien dat door goed
afvalmanagement in Europa tussen de 19% en 30% van de Europese
klimaatdoelstellingen tot 2020 kan worden bereikt3. Gezien het feit dat (met
name West-) Europa voorop loopt met betere vormen van afvalverwerking, is het
wereldwijde potentieel vele malen groter. Vanuit de optiek van klimaatbeheersing
heeft professioneel afvalmanagement daarmee een belangrijke maatschappelijke
rol.
Overige milieuvervuiling:
Naast de opwarming van de aarde als gevolg van een teveel aan CO2-uitstoot,
zijn er in de wereld vele andere aspecten waar afval impact heeft op het milieu.
Denk hierbij aan uitspoeling van toxische stoffen die een negatief effect hebben
op de kwaliteit van grond en grondwater. Ook de luchtkwaliteit heeft te lijden
onder bijvoorbeeld het gebruik van vluchtige organische stoffen en uitstoot van
NOx (stikstofoxiden). Stikstofoxiden worden gerekend tot stoffen die zorgen voor
verzuring van het milieu, aantasting van de ozonlaag en luchtwegproblemen bij
mens en dier. Het probleem van milieuvervuiling is dat het (incidenten daar
gelaten) vaak om sluipmoordenaars gaat. De effecten worden pas op lange
termijn zichtbaar. Inmiddels zijn we door schade veel wijzer geworden over de
effecten en alternatieven. Het wereldwijd delen van deze wijsheden is hierbij van
groot belang.

Uitputting van natuurlijke grondstoffen:
“Earth Overshoot Day” staat synoniem voor de dag van het jaar wanneer - vanaf
1 januari geteld- de mensheid wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen
heeft opgebruikt als wat de aarde in één jaar tijd zelf kan produceren. Deze dag
valt door de jaren heen steeds vroeger in het jaar. In 2010 viel deze op 21
augustus. Dit impliceert dat we op de 233e dag van het jaar 2010 de volledige
aardse productie van héél 2010 verbruikt hebben. Indien we op het niveau van
een huishouden een vergelijking maken met geld zou dit betekenen dat een
huishouden zijn volledige jaarsalaris midden in de zomervakantie al opgemaakt
zou hebben. Een ding is zeker: geen enkele solide bank zou hiervoor een lening
verstrekken.
Ook voor grondstoffen is inmiddels langzaam het besef gekomen dat het huidige
verbruiksmodel niet houdbaar is voor de toekomst. Hierbij gaat het overigens
niet alleen over de eindigheid van fossiele brandstoffen, zoals olie en steenkolen.
We denken ook aan vele andere materialen die nu nog in productieprocessen
worden gebruikt zoals rhodium, hafnium en indium.
De schaarste aan grondstoffen leidt tot hogere marktprijzen, waardoor het
(economisch) belang van deze grondstoffen toeneemt. Negatieve neveneffecten
als (burger)oorlogen komen hiermee ook aan de orde. Tegelijkertijd zal de
schaarste (en de daarbij behorende prijsstijging) een belangrijke driver zijn van
intensivering van de recycling, en innovatie om alternatieven te vinden.
Professioneel afvalmanagement kan door goede recycling zorgen dat steeds
3

Prognos, Executive Summary, Resource savings and CO2 reduction potential in waste management in Europe
and the possible contribution to the CO2 reduction target in 2020, June 2008,draft final report, Berlin
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minder nieuwe materialen noodzakelijk zijn. Tevens zorgt dit ervoor dat de
huidige materialen zo veel als mogelijk in de keten blijven.

Sociale aspecten
De sociale omstandigheden rondom afval in Nederland zijn goed geregeld. Zowel
mens als milieu worden grotendeels beschermd door wetgeving en handhaving.
In veel tweede en derde wereld landen zijn de sociale omstandigheden rond
afval echter slecht. Er is bijv. weinig aandacht voor de vaak erbarmelijke leef- en
arbeidsomstandigheden op en rondom vuilnisbelten en bij recycling. Mocht er in
deze landen al wetgeving zijn op deze gebieden, dan is er vaak onvoldoende
handhaving. Professioneel afvalmanagement kan helpen om gezondheidsrisico’s
van afval te minimaliseren en daarmee de negatieve sociale gevolgen te
beperken.
Met deze vijf punten stellen we vast dat professioneel afvalmanagement een
essentiële bijdrage kan leveren aan duurzaamheid op onze planeet. De vraag is
wat de huidige bijdrage is, wat het einddoel is en welke tussentijdse stappen
gezet gaan worden om afval optimaal te benutten.

1.2.Definitie van afval
Zoals eerder gezegd is de definitie die Van Dale gebruikt te vaag om helder te
krijgen wat we onder afval verstaan. Een andere mogelijkheid zou zijn om te
kijken naar de definitie in de Nederlandse wetgeving. Deze definitie is echter met
name vanuit juridisch oogpunt opgezet en specifiek voor Nederland opgesteld.
Daarmee is gebruik van die definitie te belemmerend om een totaalvisie op afval
te ontwikkelen.
Alhoewel afval steeds meer gezien wordt als grondstof, zijn wij met een
definitie van afval gekomen, waarbinnen recycling alle kansen krijgt:
“Afval = Alle materialen waar personen of partijen afstand van doen en
waarbij het materiaal niet in zijn huidige vorm wordt hergebruikt.”
In het geval van direct hergebruik, zoals verkoop op marktplaats of eBay, is er
dus geen sprake van afval. Producten behouden hun vorm en er is geen sprake
van bewerking.

1.3.Nederland versus de wereld
Nederland zit samen met enkele andere West-Europese landen in de kopgroep
van geavanceerde verwerking van afval. Zo is de hoeveelheid afval die naar een
stortplaats gaat zeer beperkt, is het recyclingspercentage relatief hoog en vindt
er relatief veel energieopwekking plaats door verbranding. Ter vergelijking: in
Bulgarije gaat bijna 100% van het afval naar een stortplaats, in Nederland is dit
inmiddels minder dan 2%.
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Afbeelding 2: Aandeel verwerkingsmethodes in 2007 in verschillende Europese
landen4.
Er zijn forse verschillen te constateren in afvalverwerking binnen Europa.
Tegelijkertijd is afval binnen Europa in de meeste gevallen georganiseerd.
Met name in derde wereld landen (en in iets mindere mate de economisch
opkomende landen) is regulering en professionalisering van afval tot op heden
een luxe.
Dit impliceert dat de grootste ecologische klappers gemaakt worden door
wereldwijd stappen te zetten. Belangrijk om te noemen in dit kader is dat de
markt voor grondstoffen zeer sterk internationaal is georiënteerd. Dit zijn
belangrijke redenen om afval expliciet op wereldschaal te beschouwen. Uiteraard
blijft Nederland niet buiten schot; ook hier worden extra inspanningen gedaan
om afvalverwerking op een duurzamer niveau te brengen.
Hierbij heeft Nederland uiteraard te maken met Europese regelgeving.

1.4.Visie 2035: Afval laat geen sporen na
Als visie en uitdaging voor 2035 stellen wij: Afval laat geen sporen na.
Deze visie is alleen realiseerbaar als fabrikanten schonere producten maken,
consumenten en bedrijven gestimuleerd worden om afval beter te verwerken. En
als hierbij rekening wordt gehouden met de effecten op milieu, economie en
mens, zowel in Nederland als daarbuiten.
De overheid geeft hierbij richting, stimuleert, faciliteert en handhaaft.

1.5.Probleemanalyse
Tot op heden is in veel landen weinig aandacht voor de impact én het belang van
afval. Soms heeft dit economische redenen, vaak is het echter ook kennisgebrek
en een beperkte manier van kijken naar de impact. De milieu-impact van
4

Figuur: Jaarboek Afval! 2010, Uitgeverij Noordhoek, Aandeel verwerkingsmethodes in 2007 in verschillende
Europese landen, pagina 74, maart 2010
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producten wordt slechts zelden financieel vertaald door overheden. Producenten
en consumenten worden onvoldoende gestimuleerd om schone producten te
fabriceren en te kopen. ‘De vervuiler betaalt’ is niet voldoende ingevoerd om een
grote omslag te realiseren. Ook de humane effecten van afval in leef- en
arbeidsomstandigheden worden onvoldoende onderkend. Op weg naar 2035 zijn
dit zaken die essentieel zijn om het verschil te kunnen maken.

1.6.Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Afval staat niet op zich, afval gaat ons allemaal aan. Afval is een samenspel van
burgers/consumenten, fabrikanten, afvalverwerkers en overheid. Dit betekent
dat alle partijen ook een aparte rol en verantwoordelijkheid hebben om de
milieu-impact van afval te minimaliseren. In de volgende hoofdstukken wordt
verder ingegaan op deze rollen en verantwoordelijkheden. Hierbij is tevens per
onderdeel een stappenplan in de tijd gezet, waarmee we een duidelijke fasering
weergeven om tot onze visie te komen.
Hoofdstuk 4 geeft de rol van de producent weer. Centraal hierbij staat de
verantwoordelijkheid van de producent voor een tweede leven van zijn
producten.
Hoofdstuk 5 gaat over de wijze waarop de consument actief kan bijdragen aan
verlaging van de afvaldruk.
Hoofdstuk 6 geeft duidelijk aan wat de stappen worden in de verwerking van
afval om te komen tot minimale milieu-impact.
Hoofdstuk 7 beschrijft de verschillende rollen van de overheid. Hierbij gaat het
om onderwerpen als: richting geven, stimuleren, faciliteren en handhaven.
De combinatie van de verschillende voorstellen en stappen zal uiteindelijk in
2035 leiden tot minimale milieudruk én een totaal andere kijk op afval in de
wereld.
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2. De producent neemt
verantwoordelijkheid voor het tweede leven
2.1.Inleiding
Wat gebeurt er met een product nadat het is afgedankt door de gebruiker?
Het motto hierbij is: de vervuiler betaalt. De producent is daarmee
verantwoordelijk voor wat er gebeurt met zijn product als de gebruiker het niet
meer nodig heeft. De producent is immers degene die het product op de wereld
zet. Deze verantwoordelijkheid stimuleert hem de (kosten van de) milieu-impact
van zijn product zo laag mogelijk te houden. De fabrikant wordt beloond voor
duurzaam ontwerp, hergebruik van producten en andere duurzame initiatieven.

2.2.Visie
In 2035 zijn producenten en importeurs 100% verantwoordelijk voor wat er met
hun product gebeurt zodra het is afgedankt door de gebruiker. Ze houden de
milieu- en mensimpact van hun product zo laag mogelijk. Dat wil zeggen: ze
doen er alles aan om er voor te zorgen dat producten gedurende hun
levenscyclus de natuurlijke stofkringlopen niet verstoren of niet sneller verstoren
dan de natuur kan herstellen. En dat producten geen schade voor de mens
opleveren tijdens en na gebruik. De verantwoordelijkheid van producenten en
importeurs begint bij een duurzaam ontwerp van het product en loopt tot en met
de afvalfase door.

2.3.Probleemstelling
Autowrakken, elektrische apparatuur, elektronica, verpakkingen en batterijen. Bij
deze productgroepen zijn in Nederland producenten en importeurs anno 2010
verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankte producten.
(Zie onder andere www.producenten-verantwoordelijkheid.nl) Zij sluiten
convenanten en zien zelf toe op de naleving ervan. Dat werkt over het algemeen
goed. Nederland is met deze aanpak zelfs een van de koplopers in de wereld. Dit
systeem kan sterk verbeterd worden om er voor te zorgen dat afval in 2035 geen
sporen nalaat.
Een aantal kanttekeningen bij de Nederlandse aanpak.
1) De producentenverantwoordelijkheid geldt slechts voor een beperkte groep
producten.
2) Producenten houden zich aan de doelstelling in het convenant, maar doen
vaak niet meer dan dat. Dat levert hen niet genoeg op, of kost hen soms
zelfs meer dan het hen oplevert. Veel kansen blijven hierdoor onbenut. Zo
stimuleren fabrikanten de consument te weinig om afval te scheiden.
Daardoor belandt een deel van de producten onnodig in de
afvalverbranding of op de stortplaats.
3) De invoering van producentenverantwoordelijkheid is een moeizaam
proces. Een van de uitdagingen is het opzetten van een goede
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financieringsstructuur: wie betaalt bijvoorbeeld de verwijdering van afval:
overheid (met belastinggeld van alle burgers), producent, of de consument
die het product aangeschaft heeft? Is een convenant eenmaal gesloten,
dan krijgen de deelnemers vaak te maken met een administratieve last.
4) Het ontwerp heeft een grote invloed op het tweede leven van een product.
Producten zijn nu meestal niet ontworpen met de gedachte ze op een
economisch verantwoorde manier weer uit elkaar te halen.
Producentenverantwoordelijkheid in de toekomst begint met slim
ontwerpen. Daarna volgen hergebruik, inzameling, scheiding en
verwerking. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijkheid voor
duurzaam ontwerp al is vastgelegd in bijvoorbeeld convenanten.
Duurzaam ontwerp is tot nu toe voorbehouden aan enkele koplopers, maar
gaat in de komende 25 jaar mainstream worden.

“Als een pand gesloopt wordt, willen wij heel graag het oude tapijt hebben.
Maar een container met alleen oud tapijt levert de sloper hoge
verwerkingskosten op.
Gooit hij er wat beton en ander afval doorheen, dan valt het onder de noemer
‘bouw en sloopafval’ en is het goedkoper om af te voeren.”
Rudi Daelmans, Desso in het boek ‘Cradle to cradle in bedrijf’

“Niet alle toeleveranciers zijn scheutig met informatie.
Zeker niet waar het de samenstelling van hun product betreft.”
Van Houtum, van Van Houtum Papier in het boek ‘Cradle to cradle in
bedrijf’

2.4.Oplossingen
We zien dus dat de verantwoordelijkheid van de producent op twee vlakken ligt
die elkaar versterken. Enerzijds gaat het om de blijvende verantwoordelijkheid
van de fabrikant voor zijn product en het daarmee zorgen dat het product weer
netjes teruggebracht wordt in de grondstoffenketen. Anderzijds gaat het erom
dat fabrikanten duurzaam ontwerpen. Hiermee wordt de impact in de totale
levenscyclus (inclusief de afvalfase) van een product geoptimaliseerd. Met de
doorberekening van de milieu-impact in de prijs van producten wordt duurzaam
ontwerpen verder gestimuleerd.
Product terugbrengen in de grondstoffenketen
Een producent of importeur kan drie verschillende wegen bewandelen om zijn
product een tweede leven te geven.
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De producent of importeur neemt het product nadat het is afgedankt
terug en maakt het klaar voor hergebruik.

Meubelfabrikant Herman Miller past dit principe al toe op de bureaustoel ‘Mirra’.
Deze stoel is in 30 seconden uit elkaar te halen. De onderdelen van de stoel
bevatten geen giftige stoffen en zijn opnieuw te gebruiken.
“Een bureaustoel blijft van Herman Miller en na vier jaar worden de stoelen
vervangen door nieuwe. De leverancier houdt op die manier contact met de
afnemer én krijgt zijn grondstoffen weer terug. Voor de afnemer is het
interessant omdat hij voortdurend is verzekerd van het meest geavanceerde
ontwerp.”
Herman Miller, Steelcase

Een product wordt ingenomen door een producent of importeur als de
eindgebruiker aangeeft dat hij het niet meer nodig heeft. De consument is
eigenaar van het product, maar de producent is verantwoordelijk voor
terugname. Hij heeft zelf ook belang bij de inname. Hij heeft het product zo
ontwikkeld dat de afzonderlijke onderdelen en materialen geschikt zijn voor
nieuwe en/of andere producten (ecodesign). Er is bijvoorbeeld een stoel of een
tafel van te maken, een wieg of een scooter. Ook worden materialen verwerkt
een materiaal dat geschikt is voor bermpaaltjes, keukenbladen, tuinstoelen,
vuurkorven, deurklinken of kussenvulling.

“Nike verzamelt over de gehele wereld afgedankte sportschoenen, al dan niet
van het merk Nike, en verwerkt dit tot nieuwe grondstof: Nike Grind. Deze
grondstof wordt voornamelijk gebruikt voor de aanleg van sportvloeren.”

Op het moment van terugname - dat eventueel ook vooraf al is vastgesteld wordt bekeken aan welke materialen andere fabrikanten op dat moment
behoefte hebben. Tegen die tijd is ook de levenscyclus van ‘tweede ronde
producten’, zoals een MDF-plaat of een tuinstoel, bekend en wat er daarna van te
maken is.
Hoogwaardige recycling wordt in 2035 de norm zodat er op termijn geen sprake
meer is van downgrading oftewel laagwaardiger hergebruik.
De gebruiker least of huurt (de functionaliteit van) het product.
De producent of importeur blijft eigenaar. Fabrikanten als Steelcase, Interfaceflor,
Desso en Ford werken al aan zulke concepten.
14
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“The government should not set the solution but should set the frame and let
the people find the solutions themselves.”
Serena Borgero, Steelcase

De producent of importeur neemt een product in als de klant aangeeft het niet
meer nodig te hebben of als hij een upgrade kan leveren aan de klant. De
producent maakt de onderdelen en materialen beschikbaar voor nieuwe
producten, bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines of computers.

“Materialen in deze auto zijn biologisch afbreekbaar of zonder kwaliteitsverlies
opnieuw te gebruiken in technische producten. Voorbeelden hiervan zijn het
dak, dat is gemaakt van een polymeer dat uit maïs afkomstig is, en de stoelen,
die bestaan uit een materiaal gebaseerd op soja.”
Autofabrikant Ford op www.productmilieu.nl/index.aspx?id=304

De optie van leasen of huren is met name geschikt voor complexere en duurdere
producten als mobiele telefoons, computers, wit en bruingoed, meubilair en
auto’s.
Bij deze optie wordt de producent - als eigenaar van het product - meer dan
bij A gestimuleerd tot duurzaam ontwerp. Dit zorgt er voor dat hoogwaardige
recycling sneller de norm wordt.

Met de nieuwe, eco manier van ontwerpen en produceren wordt leasing ook
een aantrekkelijker alternatief voor producenten. Ze zijn immer verzekerd van
terugname, hetgeen een ‘gratis’ aanvoer van grondstof met zich meebrengt.

De producent of importeur schakelt een afvalverzamelaar of
herverwerkend bedrijf in voor de terugname en verwerking van zijn
product.
Loont het de moeite niet om een product terug te nemen - bijvoorbeeld om
logistieke of economische redenen - dan besteedt de producent de inzameling en
demontage uit aan een afvalverwerker. De afvalverwerker levert de resterende
onderdelen en materialen aan partijen voor wie ze bruikbaar zijn. De producent
informeert de consument over waar en hoe hij zijn producten inlevert.

15

OCF-themarapport Afval
Producten zijn in 2035 zo ontworpen dat ze voor honderd procent om te zetten
zijn naar nuttige herbruikbare of composteerbare materialen. Door bij de
productie al na te denken over de hele levenscyclus van het product (inclusief de
afvalfase) is het mogelijk om schone producten te fabriceren met een lange
levensduur. Dit zijn producten die veilig kunnen worden geüpgraded, gerecycled
of ontmanteld, zonder gevaar voor mens en milieu door schadelijke stoffen.
Fabrikanten gebruiken veiliger alternatieven voor schadelijke materialen.
Vanzelfsprekend dragen de producenten de kosten van recycling en
ontmanteling. Dit leidt tot minder afval en het afval dat ontstaat, is schoner en
beter verwerkbaar waardoor de verwerking minder of geen sporen meer
achterlaat.
Stimulering van ecodesign
Naast de verantwoordelijkheid voor het terugbrengen van het product in de
grondstoffenketen, heeft ook duurzaam ontwerpen een grote impact op de
duurzaamheid van producten. Duurzaam ontwerp van producten en processen is
op dit moment eerder uitzondering dan regel. Dat zou precies andersom moeten
zijn. Duurzaam ontwerp is namelijk van grote invloed op het tweede leven van
een product. Daarnaast is duurzaam ontwerpen van belang voor de totale milieuimpact van een product én kan het bedrijven geld besparen.
Duurzaam ontwerp kan op verschillende wijzen gestimuleerd worden:
•
•

•

•

•

•
•

Doorberekenen van de milieu-impact in de kostprijs van een product. Dit
kan via belastingen/eco-tax.
Subsidieregelingen die de drempel tot innovatie verlagen. Veel
subsidieregelingen zijn te specifiek of verouderd, waardoor ze innovatie in
de weg staan.
Het stimuleren van samenwerking bijvoorbeeld via convenanten. Partijen
in de keten zijn afhankelijk van elkaar. Als een partij niet meewerkt, wordt
het al moeilijk de duurzaamheid van een product te garanderen.
De uitwisseling van informatie te stimuleren. Fabrikanten beschikken
slechts beperkt over informatie van producten en materiaalstromen
(herkomst, eigenschappen van stoffen). Dat bemoeilijkt de ontwikkeling
van betere concepten.
Inzetten op onderwijs. Als er ergens ruimte is om buiten bestaande kaders
duurzame innovaties te ontwerpen is dit binnen kennisinstellingen.
Koplopende bedrijven zetten samen met kennisinstellingen pilots op om
innovatieve duurzame productie te bewerkstelligen.
De overheid schept de juiste condities om pilots mogelijk te maken.
Geslaagde pilots en implementaties trekken de aandacht bij volgers.
Opgelegde verplichtingen vanuit de wet stimuleren tot duurzaam gedrag;
Zeker in de fase dat er bedrijven zijn die weigeren mee te doen.
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2.5.Concrete ontwikkelingen
Termijn van 1 tot 5 jaar
Binnen nu en vijf jaar benoemen overheid, producenten en importeurs op
internationaal niveau welke productgroepen geschikt zijn voor de aanpak van
producentverantwoordelijkheid. West-Europa vervult hierin een voortrekkersrol.
De prijzen van producten gaan dan wellicht in eerste instantie omhoog, maar dat
kan (deels) gecompenseerd worden door subsidies van de overheid voor schone
producten en een lagere Total Cost of Ownership (TCO). De voortrekkers creëren
draagvlak voor de nieuwe visie op afval. Zij beantwoorden hierbij vragen van
sceptici, bijvoorbeeld over de stijgende prijzen in relatie tot de
concurrentiepositie van bedrijven en landen.
Overheid, producenten en importeurs bepalen hierna de milieu-impact van
producten in de afvalfase, oftewel de afvalprijs. Hiervoor wordt een
rekenmethode ontwikkeld die rekening houdt met diverse
duurzaamheidsaspecten. Een puntensysteem op basis van een product-Life
CycleAnalyse (LCA) kan hier uitkomst bieden. De ecolizer van het Belgische
ministerie van VROM (www.ovam.be) is een voorbeeld van zo’n puntensysteem.
Op basis van de LCA-scores kan de milieu-impact in de prijs verwerkt worden
Pas aan het einde van zijn levensduur mag een product ‘afval’ heten. Voor die
tijd moet het product gerepareerd worden, anders betaalt degene die zich van
het product ontdoet een boete. Per product wordt bepaald welke
verwijderingsbijdrage er verdisconteerd gaat worden in de verkoopprijs voor
verwerking ervan in de afvalfase.
Termijn van 5 tot 10 jaar
In deze fase komen er inzamelsystemen voor de productgroepen die in de eerste
vijf jaar zijn geselecteerd. Sommige daarvan treden al in werking. Producenten
maken met (lokale) overheden afspraken over het gebruik van inzamelsystemen.
Er komen regels voor de partijen die zich van het afval ontdoen, zowel burgers
als bedrijven. Hieronder vallen ook voorwaarden voor hoe afgedankte producten
ingeleverd worden (een koelkast bijvoorbeeld in zijn geheel). Voldoen deze
partijen niet aan de voorwaarden, dan grijpt de overheid in.
Bedrijven en burgers die zich ontdoen van afval ontwikkelen een nieuwe kijk op
afval. Van ‘Alles bij het restafval’ naar ‘Wat kan hergebruikt worden en hoe kan ik
bijdragen aan betere recycling’. Voor producten die geschikt zijn voor hergebruik
betalen zij niets extra’s; wel voor producten die verbrand of gestort worden.
Overheid en brancheorganisaties creëren in landen elders in de wereld actief
draagvlak voor de nieuwe kijk op afval. Zij stimuleren overheden en bedrijven
elders hiermee aan de slag te gaan en hebben hierin een adviserende en
faciliterende rol.
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Overheid, fabrikanten en retailers ontwikkelen samen een richtlijn voor
vermelding van de milieu-impact van producten op verpakkingen. Zij stimuleren
overheden en fabrikanten in ontwikkelingslanden - waar de afvalberg groeit –
een denkomslag bij consumenten aldaar teweeg te brengen.
Daarnaast is het belangrijk dat Eco-labels ingevoerd worden en dat producenten
op basis van vrijwilligheid de gegevens over de totale milieu-impact op hun
producten plaatsen.
Termijn van 10 tot 15 jaar
Alle inzamelstructuren voor de benoemde productgroepen functioneren, in ieder
geval op Europees niveau.
In Europese wetgeving (richtlijn, bindend voor staten) is vastgelegd:
•
•
•
•

Om welke producten/grondstoffen het gaat;
Welke berekeningsmethode wordt gehanteerd;
Wat de milieu-impact van deze producten/grondstoffen is;
Wat de geëigende inzamel- en verwerkingsmethoden van het product of
productonderdelen zijn.

Internationale en nationale obstakels zijn weggenomen. Zo vindt er nu vrij
verkeer van afval plaats binnen die landen waar dezelfde regels gelden.
Op nationaal en lokaal niveau worden richtlijnen opgesteld hoe burgers en
bedrijven omgaan met afval. Deze zijn bedoeld als handvat voor burgers en
bedrijven, en voor de overheid als toezichthouder.
In Nederland is het verplicht om voor alle producten gegevens over de totale
milieu-impact op te nemen.
Overheid, NGO’s en brancheorganisaties stimuleren overheden en bedrijven
elders in de wereld om inzamelsystemen ‘nieuwe stijl’ op poten te zetten. Zij
hebben hierbij een adviserende en faciliterende rol. Hierbij wordt tevens gekeken
naar oplossingen om de financieringsbehoefte voor deze systemen goed in te
vullen.
Termijn van 15 tot 25 jaar
Er vindt op mondiaal niveau een omslag in denken plaats ten opzichte van afval.
Waren het voorheen vooral financiële prikkels die mensen aanzetten tot
hergebruik, in deze fase is hergebruik gemeengoed geworden. Mensen en
producenten beschouwen niet-duurzame producten of producten zomaar
weggooien als verwerpelijk.
Producten worden vele malen hergebruikt na een upgrade door de producent.
Pas als upgrading niet meer zinvol is, belanden producten bij de afvalverwerker.
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Deze verwerkt de producten en materialen op de manier die op dat moment voor
dat materiaal het meest duurzame resultaat biedt.
De kosten voor inzameling en scheiding in materialen zijn in deze fase veel lager
dan de waarde van de verkregen materialen.

2.6.Conclusies
De komende 25 jaar vindt bij fabrikanten en importeurs een transitie plaats in
het denken over afval. Wordt afval nu gezien als een last, in 2035 is het een lust
geworden die zowel geld als maatschappelijke genoegdoening oplevert.
Ontdoeners, producenten en afvalverwerkers werken straks samen aan een
minimale milieu-impact van producten over de hele levenscyclus.
Afvalverwerkers worden materiaalleveranciers en materialen bewegen zich voort
in een eindeloze kringloop.
Vooral in West-Europa gaan de ontwikkelingen snel, en ook opkomende landen
als China, India en Brazilië weten dat duurzaam de toekomst is. Hier zal een
versnelde evolutie plaatsvinden van end-of-life naar een recyclingsmaatschappij.
Uiteindelijk zal de wereld er van doordrongen zijn dat een nieuwe kijk op afval
slechts winnaars kent.
De scenario’s die in dit hoofdstuk geschetst zijn worden alleen werkelijkheid als
iemand de leiding neemt. De overheid is daarvoor, vanuit zijn overkoepelende
positie, de aangewezen kandidaat. Die brengt producenten en maatschappelijke
organisaties met elkaar in gesprek, voor zover ze nu al niet met elkaar om de
tafel zitten. De overheid zorgt daarnaast voor voldoende positieve en negatieve
prikkels voor fabrikanten om extra stappen te zetten die het afvalprobleem
reduceren. Zulke initiatieven leveren de fabrikant winst op en geen extra kosten
of administratieve rompslomp. Ten slotte is het belangrijk dat er een, door alle
partijen gedragen, evaluatiesysteem komt. Ook hierin kan de overheid een
leidende rol op zich nemen.
Tegelijkertijd kunnen we niet wachten op de overheid. Tal van particulieren,
bedrijven en NGO’s nemen nu al, veel eerder dan de overheid de”lead” en
brengen onomkeerbare krachten tot verduurzaming tot stand.
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3.De consument helpt actief mee de
afvaldruk te verlagen
3.1.Inleiding
Van de Oude Grieken, de voddenboer en de negentiende-eeuwse vuilnisman tot
de recycling van rubber en nylon tijdens de Wereldoorlogen en de inzameling van
glas, metaal en kunststof van vandaag. Hergebruik en recycling van afgedankte
materialen en gebruiksvoorwerpen is er altijd geweest: in tijden van schaarste,
maar ook om milieuproblemen te voorkomen en tegemoet te komen aan
stijgende energie- en grondstofprijzen5.
Tot aan de Industriële Revolutie wisten mensen niet wat een afvaloverschot was.
Huishoudelijk afval belandde bij de varkens, oud metaal werd omgesmolten tot
gereedschap of zelfs spoorrails en asresten fungeerden als grondstof voor
bakstenen. Opgeruimd staat netjes dus. De massaproductie en de toenemende
welvaart die de Industriële Revolutie teweeg bracht, zetten de zaak op zijn kop.
We zijn sindsdien steeds meer afval gaan produceren, zoveel dat we in sommige
gevallen niet meer weten waar we het moeten laten 6.
Het is daarom hoog tijd om de afvaldruk drastisch te verlagen. De consument
kan hier actief aan bijdragen.

3.2.Visie
In 2035 draagt iedere consument bij aan de verlaging van de afvaldruk door
producten zo lang mogelijk te gebruiken, bij voorkeur spullen te kopen gemaakt
van herbruikbare materialen en afgedankte materialen op de juiste wijze aan te
bieden voor hergebruik. Bij hergebruik kun je denken aan verkoop via
Marktplaats, een dealer in tweedehands auto’s of in een kringloopwinkel, maar
ook aan verwerking/recycling door een fabrikant tot nieuwe producten. Mensen
vinden hergebruik, net als voor de Industriële Revolutie, logisch en lucratief.
Overheden, maatschappelijke organisaties en (brancheorganisaties van)
fabrikanten en retailers brengen deze denkomslag teweeg door er voor te zorgen
dat:
1) Consumenten kennis hebben over het hoe en waarom van hergebruik /
recycling en de milieu-impact van producten.
2) Consumenten gemotiveerd zijn om een duurzame aankoop te doen, zuinig
met hun spullen te zijn, afgedankt materiaal te scheiden, producten aan te
bieden voor hergebruik of recycling en producten te leasen (zodat deze
producten weer teruggaan naar de fabrikant).
3) Gescheiden inzamelen gemakkelijk is, bijvoorbeeld met een hoge dichtheid
aan afleverpunten voor afval (drop-points), aparte ophaaldiensten voor
verschillende materialen en goede inrichting van milieuparken.

5
6

science.howstuffworks.com; The Economist 2007
science.howstuffworks.com; Recycle: a Source Book 2006
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Afbeelding 3: Drie manieren om een denkomslag bij de consument teweeg te
brengen over omgaan met afgedankte materialen. Ze hangen onderling met
elkaar samen.

3.3.Probleemstelling
Massaproductie - en daardoor relatief lage productprijzen - en toenemende
welvaart hebben geleid tot een sterke consumptiedrang. Mensen willen elke paar
jaar een snellere computer, een grotere auto of TV en een flitsender mobieltje.
Kleding en schoenen zijn na een jaar niet meer hip en belanden op zolder of in
de prullenbak. Datzelfde geldt voor meubilair, serviesgoed en heel veel andere
spullen.
Veel consumenten staan niet stil bij het belang van duurzaam consumeren en
recycling en weten niet in welke mate zij dit proces (kunnen) beïnvloeden. Ze
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hebben niet altijd belangstelling voor het thema, of beschouwen gescheiden
inzameling van bijvoorbeeld kunststof als ‘gedoe’.
In Nederland en Europa / de Westerse wereld is overigens dit belang bij
consumenten verder gevorderd dan de armere landen in Afrika, Zuid-Amerika en
Azië. Daar is recycling anno 2010 meestal een luxe omdat er te weinig geld voor
is, of is door gebrek aan educatie niet duidelijk wat de ecologische consequenties
zijn van bijvoorbeeld plastic afvalresten in zee, of het klakkeloos lozen van
gevaarlijke stoffen. Tevens zijn de overheden van die landen niet zo gericht op
milieu als in de Westerse wereld. Economische omstandigheden hangen nauw
samen met beleid alsmede politieke omstandigheden en de mate van corruptie in
een land.

3.4.Oplossingen
Overheden, maatschappelijke organisaties en (brancheorganisaties van)
fabrikanten en retailers brengen bij consumenten een denkomslag teweeg door
er voor te zorgen dat consumenten kennis hebben over het hoe en waarom van
recycling, gemotiveerd zijn om de afvaldruk te helpen verminderen en door
gescheiden inzameling te faciliteren. Samenwerking tussen deze instanties is
belangrijk. Alleen zo is de consument verzekerd van eenduidige informatie en
van de voorzieningen die hij nodig heeft om een goede bijdrage te leveren.
Ook de rol van producenten is hierbij van belang, met name op het gebied van
inzameling. Overheid en fabrikant/producent (of eventueel juist de
hergebruikende partij) zorgen gezamenlijk voor het faciliteren van plekken waar
afval naar toe gebracht / ingezameld wordt. De overheid heeft hierbij vooral de
rol op het gebied van stads/gebiedsplanning en het stellen van regels op het
gebied van veilige en werkbare faciliteiten (containers die handig zijn in gebruik,
op goede plaatsen staan, inzamelroutes e.d.).
De ‘fabrikant/producent/hergebruiker’ zorgt voor het deugdelijk ophalen en
verwerken van de inhoud. Alle partijen die deel nemen aan dit inzamelingsproces
dragen ook zorg voor de communicatie naar de burger en het motiveren van de
consument. Ook bekijken producenten samen met bijvoorbeeld architecten of
interieurontwerpers/bouwers of er voor in huis makkelijke oplossingen te
bedenken zijn om thuis al het afval op een betere, schonere en makkelijke
manier te scheiden.

3.5.Kennis
Consumenten hebben in de eerste plaats kennis nodig over het hoe en waarom
van hergebruik/ recycling en de milieu-impact van producten. Kennis leidt tot
bewustwording en kan de consument motiveren duurzame aankopen te doen,
zuinig om te gaan met spullen en afgedankt materiaal zodanig te scheiden dat
recycling mogelijk is. Informatie kan overgedragen worden via
voorlichtingscampagnes (radio, TV, internet, foldermateriaal), productinformatie
(internet, verpakkingen, winkelvloer, apps en lessen op school (hoe jonger je iets
leert, hoe beter het beklijft)).
Belangrijke thema’s zijn:
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1) De milieu-impact van producten, tijdens de levenscyclus en tijdens/na
hergebruik/recycling. Als consumenten weten wat de milieu-impact is van
een product (is een product bijvoorbeeld gemaakt van duurzame
grondstoffen? Hoe schoon is het productieproces? Op welke manieren kan
het hergebruikt worden?) kunnen zij een bewuste aankoop doen.
Geschikte communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld keurmerken, zoals ecolabels of het energielabel op koelkasten, of toepassingen als I-phone App
waarmee de consument kan zien van wat voor materiaal het product is
gemaakt, hoeveel energie het verbruikt en wat de mogelijkheden zijn voor
recycling. Daarnaast kan de milieu-impact doorberekend worden in
prijsstelling van een product. Deze Milieu Impact Toeslag (MIT) wordt per
product apart inzichtelijk gemaakt.
2) De levensduur van spullen verlengen: denk hierbij aan
gebruiksvoorschriften voor bijvoorbeeld apparatuur of kleding, of tips voor
hoe of bij wie je iets kunt laten repareren. Dergelijke informatie kan als
bijsluiter in de verpakking of op het etiket vermeld worden.
3) Mogelijkheden voor recycling: sommige producten zijn prima geschikt voor
tweedehandsverkoop (rommelmarkt, Marktplaats, eBay,
kofferbakverkoop), de kringloopwinkel of weggeven (weggeefwinkel,
ruilen). Andere producten komen in aanmerking voor (gescheiden)
inzameling en recycling door een herverwerkend bedrijf 7. Informatie
hierover is over te dragen via landelijke en lokale voorlichtingscampagnes,
en via productinformatie van fabrikanten.
4) Het hoe en waarom van recycling. Hoeveel afval produceren we jaarlijks?
Hoeveel belandt er onnodig in verbrandingsinstallaties of op de stort en
wat betekent dit voor het milieu? Wat is het verschil tussen upcycling
(naar een hoger niveau brengen), recycling en downcycling? Dergelijke
informatie maakt het recyclingproces tastbaar voor de consument en
werkt motiverend. Een geschikt thema voor landelijke
voorlichtingscampagnes.
5) Hoe draagt de consument bij aan optimale recycling? Waar kunnen
consumenten afgedankt materiaal inleveren en hoe moet dat gebeuren?
Wat doe je als je geen auto tot je beschikking hebt om spullen te brengen?
Op welke data worden oud papier en kunststof opgehaald? Eenduidige,
laagdrempelige en praktische informatie, via internet, een informatielijn en
huis-aan-huis-folders is hier op zijn plaats.

Consuminderen
De term consuminderen wordt vaak in verband gebracht met minder
consumeren en daarmee de verlaging van de afvalberg. Echter, het kunnen
kopen van producten en bezitten heeft een directe relatie met welvaart,
status, vooruitgang, levenskwaliteit en comfort. Bovendien is het economische
model er wereldwijd op gebaseerd dat mensen toch steeds weer artikelen
kopen om de economie en de werkgelegenheid op peil te houden. Met de groei
van de wereldpopulatie en de toenemende welvaart in vooral Azië, ZuidAmerika en wellicht later ook Afrika verwachten we dat er alleen maar méér
7

Een herverwerkend bedrijf is een bedrijf dat afval verwerkt naar nieuwe grondstoffen.
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geconsumeerd zal worden. Natuurlijk is het nuttig en verstandig om als mens
bewust na te denken over wat je aanschaft en wat je weggooit, en wat dat
betekent voor het milieu en de afvalberg. Overheid en ngo’s (educatie),
bedrijfsleven en cultuursector (hergebruik-/recyclingconcepten) spelen in die
bewustwording een rol.
Dr. Michael Braungart (een van de grondleggers van het Cradle-to-cradle
concept) gaat een stap verder. Hij moedigt mensen juist aan zoveel mogelijk
te consumeren, zolang het maar volgens de juiste filosofie gebeurt. De Cradleto-cradle gedachte gaat er vanuit dat als iets 100% ‘goed’ ontworpen en
geproduceerd is, het niet uitmaakt hoeveel mensen hiervan gebruiken. Echter,
aangezien er tot op heden niet of nauwelijks producten zijn die hier 100% aan
voldoen is dit naar onze mening wel een brug te ver.

3.6.Motivatie
Consumenten worden gemotiveerd om een duurzame aankoop te doen, afval te
scheiden, te recyclen en zo nodig weg te brengen naar het inzamelstation.
Kennis draagt bij aan die motivatie, maar niet altijd. Daarom krijgen
consumenten niet alleen droge feiten op hun bord, maar een enthousiasmerend
en overtuigend verhaal. Zo krijgen ze het gevoel dat hun bijdrage aan het
verminderen van de afvaldruk er toe doet en dat bewust consumeren normaal is,
en dat voor iedereen geldt.
Met andere woorden: hoe kan het hip en leuk worden om drie jaar in plaats
van een jaar met je mobieltje te doen, te gaan shoppen op marktplaats of
tweedehands winkel en je afval te scheiden. Overheid en fabrikanten dragen
hieraan bij met initiatieven als de Holle Bolle Gijs op de Efteling en de ‘funtheory’
van Volkswagen waarbij een flessenbak verandert in een gokmachine na inworp
van lege flessen. Zo raken kinderen en volwassenen spelenderwijs gewend aan
de inzameling van afgedankte spullen.
Financiële prikkels
Er zal ook een groep consumenten zijn voor wie enthousiasmerende voorlichting
alleen niet voldoende is. Deze worden gestimuleerd met (bij voorkeur positieve)
financiële prikkels.
Hier kan gedacht worden aan verwerking van de Milieu Impact Toeslag (MIT)
in de prijsstelling van producten. De consument kan dan direct zien op welke
wijze de milieu-impact van alternatieve producten zich verhouden.
Een aantoonbaar goed werkend concept is het Diftar 8 systeem. In dit concept zijn
de afvalkosten die de consument betaalt afhankelijk van de hoeveelheid en
frequentie van het aangeboden afval.
Een ander voorbeeld van een financiële prikkel zijn milieuparken. Hier kan
gescheiden afgedankt materiaal voor een lage prijs afgeleverd worden, maar is
8

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven voor de inzameling en verwerking van afval. Voor nadere uitleg
zie hoofdstuk 7.
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het afgeven van restafval naar verhouding duur. Consumenten zien hierdoor
sneller in dat het scheiden en recyclen van afval gewoon een goed idee is.
Voor hardnekkige weigeraars worden op de langere termijn negatieve
financiële prikkels ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is de Ecotaks, waarbij
vervuilers meer belasting betalen. Negatieve financiële prikkels worden met mate
toegepast, omdat ze de beeldvorming rond hergebruik en recycling negatief
kunnen beïnvloeden.
Bij het motiveren van mensen wordt de communicatie bewust zo laagdrempelig
mogelijk gehouden zodat er zo veel mogelijk mensen hiermee bereikt worden.
Het is voor veel mensen van belang een en ander concreet te ervaren.
Reizende (interactieve) voorlichtingstentoonstellingen, interactieve
internetpresentaties en games, televisieprogramma’s en bedrijfsbezoeken dragen
hier bijvoorbeeld aan bij.

3.7.Gescheiden inzamelen vergemakkelijken
De overheid maakt het de consumenten gemakkelijk om zijn afval gescheiden in
te zamelen. Bijvoorbeeld met een grotere dichtheid aan drop-points op straat en
op stations, aparte ophaaldiensten voor verschillende materialen en
milieuparken. Ook eenduidige informatie voor consumenten over gescheiden
inzameling werkt faciliterend. Zie ook het stuk over de rol van de lokale overheid
in hoofdstuk 7.

3.8.Concrete ontwikkelingen
Termijn van 1 tot 5 jaar
Consumenten krijgen informatie over hoe en waarom van recycling,
mogelijkheden voor hergebruik, en hoe de consument zijn steentje kan bijdragen
aan het verminderen van de afvaldruk. Veertig procent van de Nederlandse
consumenten gaat hier actief mee aan de slag.
De overheid komt met voorlichtingscampagnes, foldermateriaal, en introduceert
lessen op scholen. Daarnaast verbetert de overheid de mogelijkheden voor
gescheiden inzameling: er komen extra drop-points op straat en op stations, en
er worden extra milieuparken geopend. De overheid ontwikkelt in overleg met
maatschappelijke organisaties een systeem voor positieve financiële prikkels.
Overheid, maatschappelijke organisaties, fabrikanten en retailers komen met
initiatieven om inzameling leuk maken. Overheid, fabrikanten en retailers
ontwikkelen samen een methode om de milieu-impact van producten te bepalen.
Fabrikanten en retailers scherpen zo nodig de gebruikshandleiding voor
producten aan of introduceren nieuwe garantieregelingen zodat de consument
langer met zijn spullen kan doen.
Termijn van 5 tot 10 jaar
In deze periode werkt de grote meerderheid van de Nederlandse consumenten
actief mee aan het verminderen van de afvaldruk. Er wordt een systeem van
positieve financiële prikkels ingevoerd om de resterende groep over de streep te
trekken.
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Consumenten krijgen in deze periode regelmatig informatie over het hoe en
waarom van recycling, mogelijkheden voor hergebruik, en hoe hij zijn steentje
kan bijdragen. Herhaald aanbieden van informatie maakt het makkelijker om te
beklijven. De overheid, in samenspraak met maatschappelijke organisaties voor
extra draagvlak, ontwikkelt hiertoe voorlichtingscampagnes, foldermateriaal en
lessen op scholen.
Overheid, fabrikanten en retailers ontwikkelen samen een richtlijn voor
vermelding van de milieu-impact van producten op verpakkingen. Zij stimuleren
overheden en fabrikanten in ontwikkelingslanden - waar de afvalberg groeit –
een denkomslag bij consumenten aldaar teweeg te brengen.
Termijn van 10 tot 15 jaar
Nagenoeg alle Nederlandse consumenten dragen actief hun steentje bij. De
restgroep wordt ‘gestimuleerd’ met negatieve financiële prikkels. Het systeem
voor positieve financiële prikkels bij actieve afvalscheiding en afvalreductie blijft
bestaan, evenals de informatievoorziening over recycling, mogelijkheden voor
hergebruik en dergelijke.
Termijn van 15 tot 25 jaar
Bewust omgaan met afgedankte spullen is in Nederland gemeengoed geworden,
en begint in ontwikkelingslanden op te komen. Het systeem van positieve en
negatieve prikkels blijft bestaan, om eventuele terugval te voorkomen. De
informatievoorziening naar de Nederlandse consument beperkt zich tot
productinformatie, praktische ‘wie wat waar’ informatie en lessen op school.
Omvangrijke voorlichtingscampagnes zijn in Nederland niet meer nodig. Elders in
de wereld wel.

3.9.Conclusies
Een denkomslag bij de consument teweeg brengen kost tijd en vraagt om een
duidelijke, enthousiasmerende boodschap die regelmatig herhaald wordt.
Financiële prikkels kunnen helpen, maar pas in tweede instantie (anders
veranderen mensen hun gedrag om financiële redenen, niet omdat ze anders
gaan denken) en bij voorkeur in positieve zin. Te veel negatieve financiële
prikkels kunnen leiden tot een negatieve beeldvorming over hergebruik en
recycling van afgedankte spullen en materialen.
Voor het slagen van dit plan is het belangrijk dat de consument eenduidige
informatie krijgt en de voorzieningen die hij nodig heeft om een bijdrage te
leveren aan vermindering van de afvaldruk. Dat kan alleen als overheid,
maatschappelijke organisaties en (brancheorganisaties van) fabrikanten en
retailers in harmonie samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: een lagere
afvaldruk.
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4. Duurzame afvalverwerking
4.1.Inleiding
In voorgaande hoofdstukken is aan de orde gekomen hoe de afvalberg zo klein
mogelijk gehouden kan worden door consumenten en producenten
verantwoordelijk te maken voor de hoeveelheid geproduceerd afval en de
verwerking ervan. Als bijproduct van consumptie zal er echter altijd afval blijven
bestaan. Denk aan verpakkingen van verbruiksproducten als voedsel en
schoonmaakmiddelen. Ook wanneer producten versleten of kapot zijn zal er afval
ontstaan. Een andere belangrijke bron van afval ontstaat tijdens het
productieproces.
Al dit afval dient verwerkt te worden. Dit kan op vele manieren. Traditioneel
wordt afval gestort of verbrand. Dit zijn de minst duurzame, en dus ongewenste,
manieren van verwerking doordat het milieubelastend is en er kostbare
grondstoffen vernietigd worden. In veel landen komt dit in ruime mate voor.
Gelukkig zijn er duurzamere
methoden om afval te verwerken.
Wat de meest duurzame wijze van
verwerking is hangt sterk af van
afvalstroom en de technische
mogelijkheden. Voor elke
afvalstroom – van bioafval tot
bouwafval – is de optimale
verwerking weer anders. Er is een
voorkeurshiërarchie te maken voor
de niveaus van verwerking. In
Nederland (maar ook daarbuiten)
wordt de Ladder van Lansink
Afbeelding 4: De ladder van Lansink gezien als de standaard op het
Afvalhiërarchie
gebied van afvalbeheer.
Deze standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in
1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Het
afvalbeleid binnen deze standaard is erop gericht prioriteit te geven aan de
meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'.
Het beleid van de overheid is erop gericht zo veel mogelijk afval de Ladder van
Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden
gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het
geval is zal een volgende stap in aanmerking komen.
De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':
•
•
•
•

preventie
hergebruik (recycling)
verbranden
storten
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Terugkijkend kan gesteld worden dat de heer Lansink met zijn ladder een échte
ziener was. Zijn visie is nog steeds actueel en zou (bij wereldwijde adaptatie)
grote duurzaamheidsvoordelen met zich meebrengen. Ook in de huidige
Nederlandse wet- en regelgeving (Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012) vormt
de Ladder de basis. De treden van de ladder zijn verfijnd:
1) kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of
beperkt.
2) kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of
andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na
gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor
het milieu veroorzaken.
3) nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere
producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.
4) nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen
waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw
gebruikt.
5) nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een
hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van
energieopwekking.
6) verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd
door deze te verbranden op het land.
7) storten: afvalstoffen worden gestort.
De punten 1 t/m 3 gaan over preventie en hergebruik en zijn in de vorige
hoofdstukken beschreven. De punten 4 en 5 bestaan in diverse variaties, ieder
met hun eigen voor- en nadelen en voorwaarden. De punten 6 en 7 willen we
zoveel mogelijk voorkomen.
Dit hoofdstuk behandelt de genoemde methoden aan de hand van een aantal
veel voorkomende afvalstromen waar de Nederlandse consument mee in
aanraking komt.

Afbeelding 5: Samenstelling van het gescheiden aangeboden huishoudelijk afval
in 2008
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Afbeelding 6: Verdeling bedrijfsafval naar materiaalsoort dat in 2007 werd
hergebruikt
In de bijlage worden de volgende stromen beschreven: Plastic, Textiel,
Elektronica en Bioafval. Iedere beschrijving bevat:
•
•
•
•

Definitie van de afvalstroom alsmede de materialen die er in voorkomen.
Beschrijving van de huidige manier van inzamelen.
Probleemstelling van de huidige afvalverwerking.
Beschrijving van wat er gaat gebeuren om de verwerking verder te
verduurzamen.

De conclusies van de stappen ter verduurzaming van iedere stofstroom dienen
als basis voor de roadmap en conclusie van dit hoofdstuk als geheel.

4.2.Visie 2035: Afval laat geen sporen na
In 2035 laat de verwerking van afval geen sporen meer na. Afval wordt dan
namelijk op de meest optimale wijze verwerkt en binnen een optimale logistieke
cirkel. Daarbij rekening houdend met de effecten op milieu, economie en mens,
zowel in Nederland als daarbuiten. Binnen Nederland wordt geen afval meer
gestort noch verbrand zonder energieopwekking. Ook verbranding met
energieopwekking zal inmiddels deels afgebouwd zijn door een toename van
recycling.
Voor alle soorten afval bestaan er verwerkingsmethoden die minder sporen
nalaten dan stort en verbranding. In internationaal verband maakt Nederland
zich er sterk voor om de verbranding die nog plaatsvindt met energieopwekking
én een scherp emissieregime te laten verlopen en stort te voorkomen door
duidelijk te maken dat alle materialen inmiddels een economische en ecologische
waarde hebben die zo hoog is dat storten kapitaalvernietiging betekent.
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4.3.Probleemstelling
Niet één afvalverwerkingsmethode is voor iedere afvalstroom de meest
duurzame manier. Afvalstromen wisselen sterk van elkaar. Bovendien is de
situatie in ieder land anders. Economische, geografische en culturele
omstandigheden bepalen hoe afval nu verwerkt wordt en in de toekomst
verwerkt zal worden. Elke verwerkingsmethode heeft eigen voor- en nadelen. Zo
betekent composteren van vleesafval bijvoorbeeld dat er een
nutriëntenverplaatsing plaatsvindt van Azië (waar de soja voor het veevoer
vandaan komt), naar Europa, waar de compost veelal gebruikt wordt. Compost
weer terugvervoeren levert echter een hoge broeikasgasuitstoot op. Er bestaat
nog geen berekening hoe broeikasgas gemeten kan worden met
nutriëntenonbalans.
Voor andere stromen is de oplossing qua milieueffecten helderder, maar ligt het
probleem bij eventuele nadelige effecten voor de mens. Zie daarvoor
bijvoorbeeld de tekst in bijlage 1 over de afvalstroom van elektronica.
De uitdaging bij afvalverwerking is dat keukenafval niet met houtafval
vergeleken kan worden en dat zelfs binnen bioafval de inhoud van de ene gft-bak
de andere niet is. Iedere stroom is uniek en vraagt om een eigen afweging. Nu
en in 2035. Toch is met de huidige kennis en technische mogelijkheden een
oplossingsrichting te bepalen.

4.4.Stofstroombeschrijvingen
In bijlage 1 staat uitgebreid beschreven hoe de afvalstromen plastic, textiel,
elektronica en bioafval duurzaam verwerkt worden en hoe dat er idealiter in 2035
aan toe gaat. Voor deze stromen komt dit samengevat neer op het volgende:
1. Kunststof
In 2035 worden kunststoffen niet meer verbrand met het gewone huisvuil
maar ze nagenoeg 100% gerecycled. Dat kan omdat producenten van
verpakkingen overeengekomen zijn dat er maar een paar soorten plastic
gebruikt mogen worden. Verpakkingen van voedsel worden in bio-plastic
verpakt die uiteindelijk vergist worden met het gft-afval.
2. Textiel
In 2035 worden producten van kunstvezels hergebruikt of als vezel
gerecycled, al dan niet als textielvezel of in andere innovatieve
hoogwaardige vormen van recycling. Stort en verbranding van kleding en
textiel komt in Nederland niet meer voor. Nederland draagt eraan bij dat in
ontwikkelingslanden dergelijke vezels eveneens niet meer gestort worden,
en dat verbranding altijd gepaard gaat met energieopwekking.
3. Elektronica
In 2035 wordt er geen e-waste (elektronisch afval) meer gedumpt of
verbrand. E-waste wordt op duurzame wijze verwerkt doordat Europese,
mondiale en bilaterale afspraken worden nageleefd zodat mens en milieu
niet geschaad worden bij demontage en verwerking hiervan. In 2035
bevat elektronica duurzame grondstoffen zodat de verwerking ervan
minder schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
30

OCF-themarapport Afval
4. Bioafval
In 2035 wordt in Nederland geen bioafval meer verbrand. Dit is mogelijk
doordat consumenten hun bioafval voor nagenoeg 100% gescheiden
aanleveren. Al het bioafval dat van bedrijven en huishoudens afkomstig is
wordt omgezet tot groene energie (biogas, bio-ethanol en biodiesel) met
behulp van vergistinginstallaties en pyrolyse9-installaties. Het ouderwetse
composteren gebeurt in Nederland niet meer. Mondiaal worden er overal
vergistingsinstallaties gebouwd zodat zelfs kleine dorpjes in Afrika groen
gas gebruiken om het eten te bereiden.

4.5.Concrete ontwikkelingen voor duurzame
afvalverwerking
Het doel van deze roadmap is dat in 2035 afval geen sporen na laat. Elke
afvalstroom wordt op zijn eigen duurzame wijze ingezameld en verwerkt. Stort
bestaat niet meer, evenals verbranding zonder energieopwekking.
Termijn van 1 tot 5 jaar
•
•
•
•
•
•

Sluiten van materiaal- en nutriëntenkringlopen: Onderzoek naar
afvalverwerking en inzameling (bron- of nascheiding) gestart.
Arbeidsomstandigheden: Afspraken maken tussen producent en
toeleverancier.
Afvalverwerkingskosten: inzicht in kosten van afvalverwerking door keten
heen bij producenten.
Herziening EU-afvalwetgeving tbv duurzaamheid: onderzoek heeft geleid
tot inzicht in huidige en gewenste situatie van EU en NL afvalwetgeving.
Wereldwijde handhaving van lokale milieuwetgeving: relevante EU
wetgeving is werkelijk geïmplementeerd in lidstaten .
Schone producten is schoon afval: inzicht in gevaarlijke stoffen voor
consumenten producten (waar nodig aanscherping van REACH-wetgeving
– meer informatie over REACH is te vinden in Hoofdstuk 7.4,
Internationale overheid).

Termijn van 5 tot 10 jaar
•
•
•
•
•

Sluiten van materiaal- en nutriëntenkringlopen: Transparante
communicatie rondom afvalverwerkingsopties.
Afvalverwerkingskosten: langzame ophoging prijzen van ‘vuile’ producten
Herziening EU-afvalwetgeving tbv duurzaamheid: Plan van aanpak voor
herziening wetgeving opgesteld op EU en NL niveau.
Wereldwijd handhaving lokale milieuwetgeving: EU en lidstaten wetgeving
strikt gehandhaafd.
Schone producten is schoon afval: plan van aanpak om gevaarlijke stoffen
te gaan vervangen

Termijn van 10 tot 15 jaar
•

Sluiten van materiaal- en nutriëntenkringlopen: consumenten gebruiken
info over afvalverwerkingsopties bij het weggooien van afval.

9

Wikipedia, Pyrolyse is een proces waarbij materiaal wordt ontleed door het te verhitten zonder dat er zuurstof
bij kan komen. Geraadpleegd maart 2011. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
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Arbeidsomstandigheden: multilaterale afspraken.
Afvalverwerkingskosten: afvalwerkingskosten in producten opgenomen.
Herziening EU-afvalwetgeving tbv duurzaamheid: Eerste Wetten
aangepast.
Wereldwijd handhaving lokale milieuwetgeving: lokale relevante wetgeving
van niet-EU landen wordt volledig gehandhaafd.
Verdere aanscherping wetgeving met te verbieden producten
/grondstoffen om stort tegen te gaan en recycling te stimuleren.

Termijn van 15 tot 25 jaar
•
•
•
•
•

Sluiten van materiaal- en nutriëntenkringlopen: alle afval is recyclebaar tot
nieuwe grondstof.
Arbeidsomstandigheden: afspraken nagekomen, er zijn veilige
arbeidsomstandigheden zonder emissies.
Herziening EU-afvalwetgeving tbv duurzaamheid: EU en NL wetgeving
volledig gericht op optimale duurzame afvalverwerking ondersteuning en
dwang en geïmplementeerd.
Wereldwijd handhaving lokale milieuwetgeving: waar mogelijk worden EUnormen ook in niet-EU-landen gebruikt.
Schone producten is schoon afval: Er zijn geen gevaarlijke stoffen meer in
producten.

4.6.Conclusie
1. Mondiaal gezien wordt nu verreweg het meeste afval gestort of
verbrand. Dit is zeer schadelijk voor mens en milieu en bovendien
worden hierdoor kostbare grondstoffen vernietigd. Dit moet anders.
2. Er zijn technische mogelijkheden om afval duurzaam te verwerken. Wat
de meest duurzame wijze is hangt af van het soort afval. Maar grofweg
kan het volgende gezegd worden:
• Eerst wordt gekeken of het afval (of onderdelen ervan) niet direct
kan dienen als grondstof voor een nieuw product of voedingsmiddel.
• Als dit niet gaat dan dient het afval zodanig uit elkaar gehaald of
bewerkt te worden dat grondstoffen ontstaan voor een nieuw
product of voedingsmiddel.
• Bij bioafval en bioplastic is de meest duurzame manier van
verwerking vergisting waardoor compost en biobrandstof (biogas,
bio-ethanol) ontstaat. Gestreefd wordt naar het sluiten van
nutriëntenkringlopen zodat bodems niet verarmen. Pyrolyse is een
nieuwe techniek die in de kinderschoenen staat. Het heeft de
potentie om een duurzame methode te worden voor verwerking van
biomassa. Het resultaat van pyrolyse is een olieachtig product dat
weer als brandstof kan dienen.
• Voor niet-biologische producten is een nagenoeg 100% gesloten
materiaalkringloop denkbaar.
• Voor recycling is energiegebruik nodig. Het nadelige
duurzaamheidseffect daarvan wordt opgevangen door zowel in
Nederland als in de landen waar de recycling uitgevoerd wordt, te
werken met duurzame energie. Daarnaast blijkt uit de vele
beschikbare Life Cycle Analyses dat de milieu-impact bij recycling
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bijna altijd lager is dan wanneer nieuwe grondstoffen gebruikt
zouden worden.
3. De stappen die genomen dienen te worden om stort en verbranding
tegen te gaan en de duurzame afvalverwerkingstechnologie van
Nederland mondiaal te verspreiden zijn:
• Afvalverwerkingbedrijven hebben in 2035 ook vestigingen in derde
wereldlanden en arme landen.
• Dit wordt versterkt doordat afval waardevol is geworden door
schaarse grondstoffen.
• Mondiale milieubeschermingsmaatregelen zijn getroffen waardoor
het storten van afval verboden is. Verbranden komt alleen voor in
combinatie met opwekking van energie.
• EU wetgeving is volledig doorgevoerd in de wetgeving van lidstaten
en wordt daar ook volledig gehandhaafd. In ontwikkelingslanden
wordt de lokale wetgeving nageleefd door alle toeleveranciers van in
Nederland gebruikte producten. Waar mogelijk wordt ook gewerkt
met de eventueel strengere EU normen.
• Arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en EU landen
voldoen aan de normen van de International Labour Organisation
(ILO) en aan de internationale rechten van de mens. Emissies naar
grond, water, mens en lucht worden technisch voorkomen.
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5. De rol van overheden
5.1.Inleiding
In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat producenten, consumenten en
afvalverwerkende instanties een grote rol hebben om de visie voor 2035 te
bereiken. Aanvullend is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid.
De overheid kan namelijk met haar beleid kaders stellen en richting geven aan
duurzaam afvalmanagement door voorschriften, stimulering en handhaving.
Dit hoofdstuk geeft een blik op de huidige situatie in Nederland en andere
landen. Daarnaast geeft het aan welke rol de overheid gaat innemen om de visie
te kunnen realiseren. Deze rol en bevoegdheden variëren sterk voor de
verschillende overheidsniveaus. We maken onderscheid in lokale overheid,
landelijke overheid en internationale overheid. Het uiteindelijke doel is hetzelfde;
de verantwoordelijkheden verschillen echter sterk. We gaan ervan uit dat de
huidige overheidsniveaus en bijbehorende bevoegdheden in 2035 ongewijzigd
zijn t.o.v. 2010.

5.2.Visie
In 2035 zijn overheden zich terdege bewust van de bijdrage die zij leveren (en
geleverd hebben) op het gebied van duurzaam afvalmanagement. De overheid
geeft richting aan duurzaam afvalmanagement via voorschriften, stimulering en
handhaving.
Er is een internationale ban op storten van afval. Recycling heeft grote sprongen
gemaakt en verbranding van afval vindt alleen plaats met energiewinning.
In Nederland heeft de overheid effectief gestuurd op veel meer recycling van
materialen én op schonere producten.

5.3.Probleemstelling
Internationaal gezien heeft afvalmanagement momenteel weinig aandacht. De
negatieve effecten van beperkt afvalmanagement en de positieve bijdrage die
afval kan leveren aan een duurzame samenleving zijn onvoldoende bekend of
krijgen onvoldoende prioriteit. Daarnaast is handhaving niet altijd geborgd.
Nederland heeft in de wereld een positie als koploper op het gebied van
duurzaam verwerken van afval. Enkele belangrijke aanjagers hierbij waren de
hoge levensstandaard, het relatief ver ontwikkelde duurzaamheidsbewustzijn en
de beperkte beschikbare ruimte. Dit resulteerde in een scherpe wet- en
regelgeving met betrekking tot afval. (N.B. Voor alle duidelijkheid stellen we dat
onze definitie van afval op een aantal punten afwijkt van die van de huidige
Nederlandse wet- en regelgeving.).
De eerder besproken Ladder van Lansink is in de Nederlandse wetgeving leidend.
Ook het ‘nieuwe’ duurzaamheidsdenken in de vorm van EcoDesign en Cradle-tocradle past op uitstekende wijze binnen deze Ladder. Om de eindvisie voor 2035
te bereiken zijn aanvullende stappen nodig. Bepaalde treden in de ladder worden
definitief verwijderd (denk aan een ban op stortplaatsen en een verbod op
verbranding zonder energiewinning) en er zal intensiever gewerkt gaan worden
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aan het klimmen naar de hoogste treden op de ladder. Nederland kan haar
koppositie verder uitwerken en tegelijkertijd haar rol als specialist economisch
verder benutten.

5.4.Internationale overheid
In vele landen in de wereld staat afvalmanagement in de kinderschoenen.
Meestal is in die landen nauwelijks beleid of wetgeving op het gebied van afval.
Dit betekent dat er in deze landen geen afvalverwerking plaatsvindt of dat
storten de enige mogelijkheid is. We hoeven hiervoor niet ver te reizen; in veel
West-Europese landen is het storten van afval heel gewoon. Zo wordt in
Engeland ongeveer de helft van het huisvuil gestort. In Frankrijk bedraagt dit
zo’n 35%. Voor veel Oost-Europese landen geldt dat storten op dit moment de
enige mogelijkheid is; daar gaat dus 100% naar de stort. Ook in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika wordt er óf geen afval opgehaald óf het gaat naar de stortplaats.
Mondiaal verbod op storten van afval
Om wereldwijd op korte termijn de grootste stappen te zetten op het gebied van
reductie van broeikasgasemissies is het noodzakelijk dat het storten van
organisch afval zo spoedig mogelijk afgeschaft wordt.

Tijdens het rottings- en composteringsproces van organisch afval komt zeer
veel methaan vrij. Methaan is schadelijk voor het milieu, omdat het bijdraagt
aan het broeikaseffect en de vorming van ozon. Als broeikasgas is het
ongeveer twintig keer zo sterk als CO2. De levensduur van methaan in de
atmosfeer is ongeveer tien jaar, wat overigens beduidend minder is dan de
meeste schadelijke gassen10.
Een goede afvang van het vrijkomende methaan op de stortplaats zou een
tussenoplossing zijn. Uit de stortplaats wordt dan methaan gewonnen voor
productie van groene stroom of warmtekrachtkoppeling.

Stimuleer recycling en bouw snel Afval Energie Centrales
Het stopzetten van stortplaatsen kan niet van vandaag op morgen. Het is
uiteraard nodig dat er een alternatieve verwerkingswijze is voor het aanwezige
afval. Recycling via afvalscheiding aan de bron is hiervoor de beste optie. Dit zal
echter niet op korte termijn 100% van het afval wegnemen. Het verbranden van
afval MET energieopwekking (én een streng emissieregime) is een stap die qua
duurzaamheid tussen stort en recycling in zit. Er dient dus in veel landen met
grote spoed gestart te worden met de bouw van Afval Energie Centrales. Deze
installaties zorgen voor een effectieve verwerking van het niet recyclebare afval
én voor opwekking van energie.
Voor organisch afval zijn vergistinginstallaties (met na-compostering) ideaal.
Specifiek ook voor derde wereldlanden kan dit een goede manier zijn om groene
10

Wikipedia, geraadpleegd op 30 december 2010 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Methaan
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energie op te wekken en tegelijkertijd ook de nutriëntenkringloop op orde te
houden. Daarnaast zijn de investeringen voor vergistinginstallaties lager dan
voor verbrandingsinstallaties en kunnen deze projecten op kleine schaal worden
uitgevoerd.

De economische levensduur van een normale Afval Energie Centrale bedraagt
ongeveer 20 jaar. In deze periode dient recycling dermate gestimuleerd te
worden dat er na die tijd nauwelijks nieuwe installaties nodig zijn. Dit is
raadzaam om te voorkomen dat verbranding, op basis van economische
gronden, te lang de voorkeur krijgt boven recycling.
Een combinatie van verbrandings- en vergistinginstallaties heeft overigens de
voorkeur. Dit zorgt ervoor dat met minder geld meer bereikt kan worden en
dat de nutriëntenkringloop op orde blijft. Hierbij is goede scheiding van
bioafval essentieel.

Stem belasting af op doelstellingen
Zonder belastingmaatregelen zal voor veel afvalstromen gelden dat stort de
goedkoopste georganiseerde vorm van afvalverwijdering blijft. Storten is
goedkoper dan verbranding, omdat de bouw van een verbrandingsinstallatie vele
tientallen tot enkele honderden miljoenen euro kost. Voor arme landen is dit een
grote investering. Er worden hiervoor investeerders aangetrokken. Daarnaast
gaan de afvalkosten voor de lokale bevolking en bedrijven langzaam omhoog. Dit
betekent dat rijkere landen en/of bedrijven tijdelijk bij gaan springen om de
opstartfase mogelijk te maken. Moderne financieringsconstructies kunnen hierbij
behulpzaam zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld PPS (Publiek Private
Samenwerking) van lokale en eventueel internationale partijen.
Investeringen koppelen aan CO2-reductie doelstellingen
Aangezien verbranding met energieopwekking veel onnodige CO 2-uitstoot
voorkomt, zou het goed zijn als deze CO 2-reductie onderdeel kan worden van
Joint Implementation (JI) of Clean Development Programms, voortvloeiend uit
het Kyoto-protocol11, of de projecten voortvloeiend uit de Millennium agenda.
Hierbij worden de besparingen in het land waar geïnvesteerd wordt, meegeteld in
de besparingen van het land waar de financiering vandaan komt. Op deze wijze
is zelfs een goedkope wijze van CO2-reductie mogelijk. Dergelijke JI programma’s
zijn tijdelijke oplossingen. Het heeft de voorkeur het land zelf de investering te
laten dragen. De Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven kunnen
er voor kiezen om in het kader van ontwikkelingshulp geen geld, maar kennis ter
beschikking te stellen12. Zo helpt men mee aan verduurzaming en laat
tegelijkertijd zien dat duurzame ontwikkeling belangrijk gevonden wordt.

11

Zie voor uitleg van JI en CDM bijvoorbeeld http://cdm.unfccc.int/
TNT post doet dit bijvoorbeeld al in het World Food Programme. Daarin stelt ze haar kennis over logistieke
wereld vervoersstromen , alsmede vliegtuigruimte, beschikbaar.
12

36

Handhaving

OCF-themarapport Afval

Afval loopt zonder adequate wetgeving en handhaving net als water naar het
laagste putje. Men zal altijd op zoek zal gaan naar de goedkoopste oplossing
voor het verwerken van afval. Dit impliceert dat twee zaken van groot belang
zijn: handhaving en een “level playing field” in wetgeving.
Handhaving van wetgeving is vereiste om te zorgen dat wetten daadwerkelijk
functioneren. In Nederland zijn zowel wetgeving als handhaving adequaat
georganiseerd. Voor ieder afvaltransport dient in de vrachtbrieven duidelijk te
zijn waar het afval vandaan komt en waar het naar toe gaat. Dit wordt vergezeld
door een gesloten boekhouding, waarmee de vrijkomende en de verwerkte
afvalstromen theoretisch gelijk aan elkaar zijn. Internationaal zijn er grote
verschillen in de wijze waarop afvaladministratie geregeld is.
Óf en op welke wijze een land afval administreert is van ondergeschikt belang.
Het belangrijkste is dat ongewenste/illegale verwerking en illegale export van
afval wordt tegengegaan. Dit betekent dat landen hun export gaan controleren
en ongewenste import naar hun land in de gaten houden. Hier zal ook
internationale afstemming voor nodig zijn en op een aantal plekken financiering.
“Level playing field”
Om de kans op ongewenste praktijken met afval te minimaliseren is het tevens
van belang om te werken met een zogenaamd “level playing field”. Dit betekent
dat de regels en wetten over de landen heen zo uniform mogelijk zijn, waarbij
voor alle partijen dezelfde regels en voorwaarden gelden. Teveel onderscheid
werkt grensoverschrijdend afvalverkeer in de hand. Primair geldt dit voor aan
elkaar grenzende landen; dit ter voorkoming van zaken die in het ene land
illegaal zijn en dat diezelfde activiteiten net over de grens wél toegestaan zijn.
Met de hedendaagse mondiale transportmogelijkheden geldt dit steeds meer
voor landen die veel verder uit elkaar liggen. Voor reguliere stromen zoals papier,
karton en plastic is dit minder problematisch en wordt hiermee voorzien in een
lokale grondstofbehoefte. Tegelijkertijd gaat het echter ook over afvalstromen
met dure grondstoffen (elektronica) en om gevaarlijk afval. Het is financieel
aantrekkelijk om bepaalde afvalstromen naar bijvoorbeeld Azië of Afrika te
verschepen. De verwerking van dit afval brengt in die gebieden veel lagere
financiële kosten met zich mee. Dit gaat ten koste van het lokale milieu en de
lokale gezondheid van de mensen.
Internationale uniforme wetgeving zal deze uitwassen minimaliseren. Fabrikanten
van consumentengoederen hebben baat bij strengere (gehandhaafde)
wetgeving; zo zijn er in het recente verleden verschillende “name & shame”
incidenten geweest, waarbij fabrikanten (overigens vaak zonder hun directe
toedoen) in relatie werden gebracht met afval in Afrika. Verdere doorvoering van
producentenverantwoordelijkheid en uniformiteit in de mondiale afvalregelgeving
hebben daarmee ook toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven.
MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen
Voor met name tweede en derde wereld landen geldt dat er specifieke sociale
impact zal zijn als gevolg van aanpassing van de huidige afvalwerkwijze. Dit
37

OCF-themarapport Afval
heeft te maken met het feit dat er op stortplaatsen in armere landen veelal een
lokale economie bestaat, waarbij handmatig materialen van de stortplaats
worden verwijderd.
Uiteraard geldt dit alleen voor afvalstromen met enige economische waarde. De
positieve aspecten hieraan zijn dat er een deel van het afval gerecycled wordt en
dat een aantal mensen geld verdiend. Het verzamelen en verwerken van deze
materialen tot een verkoopbare grondstof gebeurt vaak op een wijze die slecht is
voor de gezondheid van de betrokken personen én voor het milieu (lucht, grond
en water).
Bij een wijziging van het systeem en stringenter beleid op afvalgebied zal deze
milieubelasting afnemen. Tegelijkertijd zal dit een zware economische impact
hebben op de mensen die daar momenteel hun dagelijkse boterham bij elkaar
scharrelen.
Deze ontwikkeling zal breed bekeken gaan worden. We hebben het hierbij over
Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen. Er dient naar een wijziging van het
afvalsysteem gekeken te worden, en met name naar de sociale impact die hier
bij hoort. Het is belangrijk dat er alternatieven komen voor de lokale economie.
De internationale gemeenschap in samenspraak met de lokale overheid dient
zich hier verantwoordelijk voor te voelen.
Stimulering van goede grondstoffen en uitbanning van schadelijke
stoffen
Indien voor én bij de productie van producten gebruik wordt gemaakt van schone
grondstoffen zorgt dit voor meer en betere recyclingmogelijkheden. Dit betekent
dat het aantal milieubelastende grondstoffen, additieven en bewerkingen tot een
minimum beperkt blijft. EcoDesign en de Cradle-to-cradle filosofie kunnen hierbij
als leidraad gelden.
Door een consequente doorvoering van deze werkwijzen wordt de aansluiting
tussen de afvalfase van een product en het hergebruik van de aparte
grondstoffen vele malen eenvoudiger; grondstoffen kunnen makkelijker en
hoogwaardiger een nieuwe toekomst krijgen. Aanscherping van de wetgeving op
het gebied van REACH (zie kader onder) kan hierbij ondersteunen.

REACH
REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische
stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De
naam 'REACH' betekent Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals. De regelgeving is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden. Het
Europees Chemicaliënagentschap is verantwoordelijk voor de registratie,
evaluatie en toelating van chemische stoffen.
In de Nederlandse wetgeving zijn de verplichtingen uit de REACH-verordening
vastgelegd in de Wet milieubeheer.
Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van de risico's van
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chemische stoffen, zoals de risico's op giframpen, brand en explosies,
gezondheidsschade bij werknemers en consumenten en schade aan het milieu.
Volgens het REACH-systeem zouden alle stoffen die in de Europese Unie in
gebruik zijn of in gebruik worden genomen als volgt behandeld gaan worden:
1) inventariseren via een verplichte registratie van de producent of
importeur;
2) evalueren voor wat betreft hun risico's voor mens en milieu;
3) en op basis daarvan al dan niet toelating te geven (autorisatie) om de
stoffen te gebruiken.

5.5.Concrete ontwikkelingen internationale overheid
Om tussen nu en 2035 te komen tot adequaat beleid en regelgeving worden de
volgende stappen voorgesteld. Hierbij geldt dat landen waar de huidige situatie
behoorlijk gereguleerd is, sneller stappen gaan maken. Onderstaande tijdlijn is
dus meer te zien als een maximum tijdsspanne waarover de voorgestelde routes
effectief worden.
Termijn van 1 tot 5 jaar
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Starten met de bouw van lokale vergisters in 3 e wereld.
Starten met het scheiden aan de bron voor de grote en waardevolle
afvalstromen.
Internationale afspraken maken over ban op stort inclusief tijdlijnen.
Internationale afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden op en
rond afvalverwerkingsplaatsen (nu storten, later verbrandingsinstellingen
en recyclingslocaties) inclusief tijdlijnen.
Internationale afspraken maken over stromen waarmee recycling gestart
wordt – te beginnen met glas, papier, metaal en plastic.
Bouw verbrandingsinstallaties in landen waar meer dan 25% wordt gestort
(alleen mét energiewinning én goed emissieregime!)
Opbouw van handhaving.
Mogelijkheden verkennen voor Joint Implementation en CDM programma’s
en werken aan opnemen van investeringen in CO2-emissiehandel
afspraken.
Opzet regels rondom verscherpte minimumeisen van
verbrandingsinstallaties.
Verdere aanscherping lijst met te verbieden producten/grondstoffen (o.a.
via REACH).

Termijn van 5 tot 10 jaar
•
•
•
•
•
•

Verdergaande uniformering van internationale afvalwetgeving.
Intensieve handhaving.
Ban op stort in alle niet-ontwikkelingslanden.
In alle ontwikkelde landen bestaat verbranding alleen mét energiewinning.
Uivoering geven aan afspraken rond arbeidsveiligheid.
Intensivering van recycling (benoemen nieuwe stromen en verhoging
targets per jaar).
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Verdere aanscherping lijst met te verbieden producten/grondstoffen (o.a.
via REACH).

Termijn van 10 tot 15 jaar
•
•

Ban op storten en vereiste verbranding met energiewinning in alle landen.
Afbouw/uitfasering van verbrandingsinstallaties zonder energiewinning in
ontwikkelde landen.

Termijn van 15 tot 25 jaar
•
•
•

Afbouw van verbranding of het meestoken van afval in alle landen.
Intensivering van recycling (verhoging targets per jaar).
Handhaving veilige arbeidssituaties bij afvalverwerkingsinstanties.

5.6.Nederlandse Rijksoverheid
Zoals gezegd is de afvalzorg in Nederland relatief goed georganiseerd. Het
recyclings-percentage ligt in vergelijking met de rest van de wereld hoog, storten
komt nauwelijks meer voor en verbranding gebeurt over het algemeen met een
hoog energetisch rendement.
Toch zijn er mogelijkheden om afvalmanagement op een hoger niveau te
brengen. Hierbij dient in gedachten gehouden te worden dat Nederland meer en
meer afhankelijk is van wetgeving van Brussel. Nederland kan dus in beperkte
mate aanvullende maatregelen nemen. Hieronder geven wij aan welke stappen
er genomen worden om afval in Nederland nog duurzamer te maken.
Allereerst heeft de overheid hierbij een richtinggevende rol. Deze richting is
onafhankelijk van politieke voorkeur. Essentieel in deze richtinggevende rol is de
bescherming van toekomstige generaties, het milieu en het voorbereiden op de
wereldwijde schaarste aan grondstoffen.
Naast de richtinggevende rol heeft de overheid een stimulerende en
handhavende rol. Deze rollen kunnen niet los van elkaar gezien worden; serieus
richting geven betekent ook een verantwoordelijkheid voor (positieve en/of
negatieve) stimulering en handhaving.
Drie centrale punten van de overheid
In het beleid van de overheid dienen drie punten centraal te staan:
1) Stimulering van de ontwikkeling van goede producten;
2) Terugdringen/reductie van afval;
3) Stimulering van recycling;
Binnen deze drie punten kan de overheid verschillende keuzes maken. Deze
keuzes zijn afhankelijk van politieke voorkeur, kosten, stand van de techniek en
het niveau waarop een bepaalde ontwikkeling zich bevindt. Primair dient het
uitgangspunt te zijn dat ‘de vervuiler betaalt’. De kosten van afval en milieudruk
worden daarmee op duidelijke wijze verdisconteerd in het aanschafbedrag of de
verwerkingskosten van producten.
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Enkele voorbeelden/ideeën voor de richting van de Nederlandse overheid zijn
hieronder opgenomen:
Stimulering ‘goede’ grondstoffen en uitbannen van schadelijke stoffen
•

•

•

•

De Nederlandse overheid kan haar rol spelen binnen de EU op het gebied
van aanscherping van REACH. Dit met het doel dat het aantal
milieubelastende grondstoffen, additieven en bewerkingen tot een
minimum beperkt blijft.
Stimulering van EcoDesign is momenteel wettelijk Europees vastgelegd
voor elektronische apparatuur. Ook voor de uitstoot van bijvoorbeeld
auto’s bestaat aparte wetgeving die als een vorm van stimulering van
EcoDesign gezien kan worden. Veelal wordt hierbij primair gekeken naar
de gebruiksfase van een product. Voor veel materialen en producten
gelden momenteel echter geen stimulerende eisen voor gebruik van
schone stoffen bij productie die ook in de afvalfase positieve effecten
hebben.
Stimulering kan gerealiseerd worden door tijdelijke subsidie van bepaalde
oplossingen en milieuontlastende maatregelen. Dit dient als motivator te
gelden voor de rest van de betreffende sector om aan te haken en
daarmee de standaard in de branche te verhogen. Subsidie kan dus geen
permanente oplossing zijn. Dit impliceert dat in een latere fase gewerkt
wordt met extra belasten en/of verbieden.
Kennisdeling is essentieel om de markt te stimuleren en eenduidigheid te
creëren. Centraal hierin kan de nationale overheid opdrachtgever zijn voor
een openbare EcoDesign-database. In deze database staat voor
verschillende fasen aangegeven wat de milieu-impact van een
product/proces is. Het gaat hierbij om materialen/processen in drie fasen:
de productiefase, de gebruiksfase en de afvalfase. Hiermee kan een
volledige “Life Cycle Analyse” (LCA) gemaakt worden die bijvoorbeeld
berekent wat de totale milieu-impact is van een gloeilamp in vergelijking
tot een led-lamp.
Bedrijven geven primair zelf (of op verzoek van
NGO’s/consumentenorganisaties) openheid over de cijfers waar ze mee
rekenen. Consumenten(organisaties) kunnen hiermee (zeker als hier
eenvoudige keurmerken aan gekoppeld worden) een afgewogen keuze
maken. Overigens geldt dat de database ook Europees geregeld kan
worden. Een goede basis voor zo’n database zou de ReCiPe-methode 13
kunnen zijn. Dit kan als basis gebruikt worden voor LCA’s , en is daarna uit
te breiden met meer materialen en onder toevoeging van de verschillende
afvalverwerkingstechnieken.
Aanvullend kan besloten worden om de milieu-impact van producten door
te vertalen in de prijsstelling van producten. Zo wordt de milieu-impact
ook een logische financiële keuze.

Definitieve afschaffing Storten (behoudens voor calamiteiten)
•

13

Nederland heeft voor de meeste afvalstromen op zeer effectieve wijze een
stortverbod doorgevoerd. In combinatie met stortbelasting heeft dit
geresulteerd in een zeer succesvolle afbouw van de hoeveelheid gestort

Voor meer informatie over de ReCiPe-methode: http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/lca/recipe/
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afval. Als gevolg van het beleid wordt momenteel een zeer beperkt deel
van het afval gestort (minder dan 1%). Dit gaat met name om producten
die niet branden of vervelende materialen die niet verbrand mogen worden
(zoals zwaar geïmpregneerd hout en asbesthoudende producten). Door het
consequent doorvoeren van de regels rondom schone producten
(bijvoorbeeld verbod op gebruik van asbest) drogen bepaalde
onverwerkbare afvalstromen op en verdwijnen langzaam.
Doordat deze slechte producten niet meer op de markt mogen komen, zal
de afvalstroom dan bestaan uit materiaal wat nu al in de samenleving
aanwezig is; er komt geen nieuwe aanvoer meer bij. Hiermee zal in
Nederland de behoefte aan storten over een termijn van 20 á 30 jaar
nagenoeg verdwijnen.
Daarnaast zal onder druk van hogere stortbelasting en angst voor
marktverlies bij bedrijven, gezocht worden naar alternatieven. Het gaat
hierbij zowel om nieuwe technieken op het gebied van afvalverwerking als
om nieuwe productietechnieken waarbij gebruik gemaakt gaat worden van
schonere producten. Al met al betekent dit dat er reële mogelijkheden zijn
om stortplaatsen definitief af te schaffen. Dit zal gefaseerd dienen te
gebeuren over de komende 20 à 30 jaar.
Uitfaseren slechte verbrandingsinstallaties
•

De landelijke overheid streeft naar uitfasering van verbrandingsinstallaties
met een laag energetisch rendement . Tegelijkertijd zouden
verbrandingsinstallaties gevuld gaan worden naar energetisch rendement.
Dit houdt in dat eventuele overcapaciteit in de markt ten koste dient te
gaan van de slechtste verbrandingsinstallatie. Dit kan o.a. gestimuleerd
worden door een verbrandingsbelasting in te voeren en deze afhankelijk te
maken van het energetisch rendement van een installatie.

Er bestaat groot verschil tussen de laatste generatie verbrandingsinstallaties
en de oudere versies. Uit onderzoek van CE Delft uit 2009 14 blijkt dat het
verschil in elektrisch rendement tussen de slechtste en de beste
verbrandingsinstallatie maar liefst 63% is. De overheid heeft dit onderscheid
inmiddels ook onderkend. In LAP 2 kunnen verbrandingsinstallaties twee
niveaus behalen: R1 of D10. Een R1 installatie voldoet aan een bepaalde
minimumnorm voor energetisch rendement. Bij een D10 installatie is er
sprake van een te laag energetisch rendement.
Het verschil tussen de verschillende verbranders is dermate groot dat het
milieutechnisch (veel) verstandiger is om verder (tot wel 4.138 km! 15) met het
afval te rijden om het vervolgens in een betere installatie te laten verbranden,
dan het dichtbij in de mindere installatie te verwerken.
Voor veel overheidsinstanties, en met name gemeenten, lijkt dit extra vervoer
een onlogische stap. Vaak is immers de gedachte (en ook regelmatig de
praktijk) dat ‘lokaal’ gelijk staat aan ‘duurzaam’. Dergelijke gedachten kunnen
14
15

CE Delft, oktober 2010, rapport: Beter één AVI met een hoog rendement dan één dichtbij, Delft.
CE Delft, oktober 2010, rapport: Beter één AVI met een hoog rendement dan één dichtbij, Delft.
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echter een vorm van suboptimalisatie gaan betekenen waarmee onvoldoende
recht gedaan wordt aan het duurzame potentieel van hoogwaardige
verbranding.

Verdere stimulering recycling
• Momenteel zijn er diverse recyclingdoelstellingen. Afhankelijk van de
afvalstroom is beschreven welk percentage hergebruikt dient te worden.
Onder de term ‘producentenverantwoordelijkheid’ worden fabrikanten
verantwoordelijk gesteld voor het terughalen en recyclen van hun
producten. Voor een groot aantal stromen worden hoge
recyclepercentages gescoord. Voor een groot deel van de stromen geldt
dat er verbeteringen mogelijk zijn.
• Daarnaast is het zo dat scheiding van niet gevaarlijk bedrijfsafval vaak niet
onder wetgeving valt of dat er geen sancties op ontduiking staan. Voor
het niet-gevaarlijk bedrijfsafval gelden in beginsel voor de zich van afval
ontdoenende bedrijven in Nederland geen belemmeringen om alles bij het
restafval onder te brengen. Voor een aantal stromen wordt recycling van
nature gestimuleerd, omdat het afval een waarde heeft of in ieder geval
goedkoper is in verwerking dan restafval. Hiermee wordt het financieel
gezien aantrekkelijk om afval apart (en daarmee uitermate geschikt voor
recycling) aan te bieden. Voor deze materiaalstromen hoeft de overheid
niet extra te stimuleren. Voor de overige stromen treft de overheid extra
maatregelen.
• Stimulering van recycling zal onvoldoende effect hebben zonder
stimulering van gebruik van gerecycled materiaal. Bedrijven worden
positief beïnvloed om meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken. Dit kan
onder andere door een betere score in de Milieu Impact Toeslag (MIT) als
er veel gerecycled materialen gebruikt zijn in een product.

5.7.Concrete ontwikkelingen Nederlandse Rijksoverheid
Om tussen nu en 2035 afvalmanagement en recycling in Nederland op topniveau
te krijgen worden concrete stappen gezet.
Termijn van 1 tot 5 jaar
•
•
•
•

•
•

Aanscherping targets voor recycling.
Opstellen regels voor verdere intensivering
producentenverantwoordelijkheid.
Opzet regels rondom verscherpte minimumeisen van
verbrandingsinstallaties.
Opzet stimuleringsplan voor verhoging energetisch rendement van
bestaande verbrandingsinstallaties door ondersteuning bij inzet
restwarmte (koppeling aan bijvoorbeeld stadsverwarming).
Verdere aanscherping van de lijst met te verbieden producten
/grondstoffen om stort tegen te gaan en recycling te stimuleren.
Opzetten database met LCA-kengetallen voor diverse grondstoffen,
productietechnieken en afvalverwijderingstechnieken.
43

•

OCF-themarapport Afval
Opstellen van een uniforme en praktische wijze waarop producenten in de
toekomst gaan communiceren over de milieu-impact van hun producten
gedurende de gehele levenscyclus (incl. de afvalfase)

Termijn van 5 tot 10 jaar
•
•
•
•
•
•

•

Verdere aanscherping targets voor recycling.
Regels voor verdere intensivering producentenverantwoordelijkheid zijn
ingevoerd
Invoering Eco-labels voor meer producten.
Slechtste verbrandingsinstallaties(s) worden uitgefaseerd.
Aangescherpte REACH-lijst met verboden producten is ingevoerd.
De database met LCA-kengetallen is compleet en geaccepteerd. De
informatie wordt continue onderhouden en aangepast aan de laatste
inzichten.
Producenten plaatsen op basis van vrijwilligheid de gegevens over de
totale milieu-impact op hun producten.

Termijn van 10 tot 15 jaar
•
•
•
•

Verder aangescherpte targets voor recycling en regels rond
producentenverantwoordelijkheid zijn ingevoerd.
Meer verbrandingsinstallatie(s) zijn gesloten.
Het opnemen van gegevens over de totale milieu-impact van producten is
verplicht voor alle producten in Nederland.
Er is al 60% minder stort dan in 2010.

Termijn van 15 tot 25 jaar
•
•
•

90% minder stort dan in 2010
Verdere sluiting van verbrandingsinstallaties door beperkt afvalaanbod
Handhaven & stimuleren waar nodig

5.8.Lokale Nederlandse overheid
De lokale overheden (gemeenten) zijn binnen Nederland wettelijk
verantwoordelijk voor de afvalinzameling en afvalverwerking van haar burgers.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dit gebeurt en of zij
dit zelf doet of uitbesteedt aan een private partij of een publiek private
samenwerking.
De combinatie van hoe en wie bepaalt niet alleen de afvalkosten per
huishouden, maar zeker ook het duurzaamheidsniveau van de afvalinzameling.
Om duurzaamheid van huishoudelijk afval op een hoog niveau te krijgen dienen
gemeenten de burgers te ondersteunen en stimuleren tot optimale scheiding van
afvalstromen. Hiermee kan een veel hoger percentage van het afval gerecycled
worden.
Meer eenduidigheid in gemeentelijke aanbestedingen
• Er dienen objectieve en kwantificeerbare regels voor duurzaam
afvalmanagement te komen. In veel gemeentelijke aanbestedingen van
inzameling of verwerking van huisvuil wordt momenteel op andere wijze
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naar duurzaamheid gekeken. Allereerst zijn er door de overheid geen
officiële criteria opgesteld voor duurzaam inkopen van
afvalverwerkingsdiensten. Daarnaast is afval een zeer specifiek
kennisgebied waarbij het de vraag is of iedere gemeente een ambtenaar
kan hebben die in de volle breedte zicht heeft op de specifieke
duurzaamheidsaspecten van deze materie. Aangezien zaken als
grondstoffenschaarste en klimaatverandering wereldwijde issues zijn, lijkt
het logisch dat gemeenten in grote lijnen dezelfde eisen stellen. Aparte
eisen per gemeente kunnen leiden tot suboptimalisatie.
Een structurele centrale aanpak, bijvoorbeeld door de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) of door het Inter Provinciaal Overleg
(IPO), kan hierin ondersteunen. De VNG / IPO kan voor een aantal typen
gemeenten een basis opstellen voor afvalaanbestedingen. Denk hierbij aan
grote steden, kleine steden/dorpen, landelijke gebieden etc. Door een
goede basis te creëren komt er meer structuur, focus en eenduidigheid in
de gestelde vragen aan afvalverwerkers.
De vraagstelling van gemeenten richt zich wellicht meer op de gewenste
functionaliteit. Functionele vraagstelling levert de dienstverleners de
mogelijkheid met eigen duurzame oplossingen te komen, het stimuleert
innovatie en inventiviteit.

Reductie van afval en optimalisatie van Recycling
Gemeenten hebben een belangrijke troef in handen bij de reductie van afval en
optimalisering van recycling. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden
die er zijn is het mogelijk:
1) de afvalkosten voor de burgers naar beneden brengen.
2) de totale hoeveelheid afval laten dalen.
3) het recyclingpercentage laten stijgen.
De afgelopen jaren is goed inzicht ontstaan in de effecten van verschillende
vormen van afvalinzameling bij huishoudens. Denk hierbij aan (combinaties van)
haal- en brengsystemen, milieuparken, betaalsystemen etc. Met verschillende
modellen van gedifferentieerde tarifering (diftar) zijn aantoonbare resultaten
geboekt. Deze modellen zijn daarnaast vrij eenvoudig te kopiëren naar andere
gemeenten.
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven voor de inzameling en verwerking
van afval. Bij tariefdifferentiatie betalen de aanbieders van afval naar rato van de
aangeboden hoeveelheden of het aantal keren dat gebruik gemaakt wordt van de
gemeentelijke inzamelfaciliteiten. Met andere woorden: hoe meer of hoe vaker
men afval aanbiedt, des te meer men gaat betalen.
Tariefdifferentiatie leidt aantoonbaar (zie bijlage 2) tot een rechtvaardiger
kostentoerekening, biedt extra stimulans voor afvalscheiding, zorgt voor een
hoger recyclepercentage, en heeft ook een goede monitoring van de
afvalinzameling tot gevolg. Tevens worden oneigenlijke gebruikers bijv. via een
pasjessysteem of een sleutel uitgesloten van de inzamelfaciliteiten die de
gemeente aan haar burgers ter beschikking stelt. Dit geldt bijvoorbeeld voor
burgers uit buurgemeenten en voor bedrijven waarvan de indruk bestaat dat die
gratis meeliften met het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.
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5.9.Concrete ontwikkelingen Nederlandse lokale
overheid
Termijn van 1 tot 5 jaar
•

•
•

VNG stelt basis op voor gemeentelijke aanbestedingen gericht op
kostenreductie en beperking van milieu-impact (lees: reductie van afval én
stimulering van recycling)
Diftar wordt door alle gemeenten gezien als de toekomst.
Er worden pilots gestart in enkele gemeenten om verder te gaan in
afvalreductie en verhoging van het recyclingspercentage.

Termijn van 5 tot 10 jaar
•
•
•
•
•
•

Basis voor aanbestedingen van VNG wordt door alle gemeenten toegepast.
Gemeenten gaan prestatiecontracten aan met afvalinzamelaars met daarin
reductiedoelstellingen en recyclingsdoelstellingen
Alle Nederlandse gemeenten hebben een vorm van Diftar
geïmplementeerd
De vervuiler betaalt: restafval wordt duurder, afvalscheiding wordt
goedkoper.
Gemeenten faciliteren en stimuleren burgers volledig in afvalscheiding.
Overheid, fabrikanten en retailers ontwikkelen samen een richtlijn voor
vermelding van de milieu-impact van producten op verpakkingen. Zij
stimuleren overheden en fabrikanten in ontwikkelingslanden - waar de
afvalberg groeit – een denkomslag bij consumenten aldaar teweeg te
brengen.

Termijn van 10 tot 15 jaar
•

Restafval wordt extra belast.

Termijn van 15 tot 25 jaar
•

Handhaving en waar nodig aanscherping.
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6.Conclusies
Afval heeft het potentieel om een substantiële bijdrage te leveren aan een
duurzame samenleving. Wereldwijde ontwikkelingen maken het noodzakelijk om
anders met afval om te gaan. Hierbij is samenwerking tussen producenten,
consumenten, verwerkers en overheden essentieel. Ieder heeft in dit geheel een
eigen rol en veel hangt met elkaar samen.
Tegelijkertijd is er al veel gerealiseerd in een aantal landen. Dit impliceert dat we
snel en makkelijk kunnen leren van de zaken die aantoonbare resultaten
opgeleverd hebben.
Bij de belangrijkste voorstellen gaat het dus niet om proefballonnetjes, maar
om aantoonbare en realistische verbeteringen.
Door een wereldwijde uitrol van de zaken die aantoonbaar werken kunnen er vrij
gemakkelijk gigantische sprongen gemaakt worden. Wanneer dit gecombineerd
wordt met aanvullende maatregelen en verscherpt bewustzijn zal blijken dat
onze visie niet alleen uitdagend maar ook realistisch is.
Samen kunnen we het verschil maken.
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BIJLAGE 1: 4 afvalstromen
Kunststoffen
Kunststof producten en verpakkingen zijn niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Het grootste deel van de kunststoffen wordt gebruikt voor
verpakkingen.
Verbeterde productiemethoden hebben verpakkingen dunner en lichter gemaakt.
De hoeveelheid kunststof verpakkingsmateriaal is de afgelopen tien jaar 25%
afgenomen in gewicht. Toch gooien we jaarlijks per persoon ongeveer dertig kilo
kunststof verpakkingen weg. Voor heel Nederland opgeteld is dat zo'n
vijfhonderd miljoen kilo (500.000 ton). Voor kunststof verpakkingen is in 2007 in
een Raamovereenkomst tussen bedrijfsleven, overheid en gemeentes een
hergebruikpercentage van 38% in 2010 afgesproken. Voor 2012 ligt het
percentage op 42% materiaalhergebruik.
Voordelen van kunststof verpakkingen
Het (tot nu toe) beperkte hergebruik is een behoorlijk nadeel, maar kunststof
heeft ook voordelen: verpakkingen van kunststof zijn licht en er is weinig
materiaal nodig voor de productie. Kunststof omhulsels beschermen producten
bovendien en verhogen de houdbaarheid van levensmiddelen. Daardoor is
onnodig verlies door beschadiging of bederf te voorkomen.
De milieubelasting van kunststofverpakkingen zit in de productie van nieuw of
gerecycled materiaal, en de afvalfase. De grondstof van kunststofverpakkingen is
aardolie, en dat is een eindige en daarmee niet duurzame bron. Productie en
transport van het materiaal kosten energie, voornamelijk in de vorm van fossiele
brandstoffen. Daarbij ontstaat het broeikasgas CO2.
Hergebruik van kunststof verpakkingen is technisch goed mogelijk, maar is lastig
uit de mix van huishoudelijk restafval te halen. Dit in tegenstelling tot metalen
verpakkingen. Recycling wordt ook bemoeilijkt doordat er vele verschillende
soorten kunststoffen zijn. En plastics zijn vaak vervuild met bijvoorbeeld
etensresten. Het sorteren en schoonmaken van plastics uit huisafval kost veel
geld. Gescheiden inzamelen, gelijk aan glas en gft, is dus een economisch en
ecologisch betere keuze.
Gescheiden inzameling
Vanaf 2010 scheiden alle gemeenten kunststof verpakkingsafval. De gemeenten
zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dit gebeurt. In een aantal
gemeenten kunnen inwoners plastic verpakkingsafval in de speciale Plastic
Heroes-bak deponeren. Andere gemeenten zorgen voor een ophaaldienst aan
huis. Er zijn ook gemeenten die kiezen voor nascheiding, waarbij de plastics
achteraf uit het afval gehaald worden met scheidingstechnieken.
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Uitdaging: hergebruik en recycling
Voor alle verpakkingsmaterialen tezamen geldt dat minstens 65% gerecycled
gaat worden, oplopend tot 70% in 2010. Voor de afzonderlijke materialen gelden
de volgende eisen:
•
•
•
•
•

75%
90%
85%
25%
32%
42%

voor verpakkingen
voor verpakkingen
voor verpakkingen
voor verpakkingen
voor verpakkingen
in 2012)

van
van
van
van
van

papier/karton
glas
metalen
hout
kunststof (oplopend tot 38% in 2010 en tot

Volgens het ministerie van Financiën werd in 2009 422 miljoen kilo plastic
verpakkingen op de markt gebracht, waarvan ca. 164 miljoen kilo is hergebruikt.
Dat betekent dat 38,2 % (164/422) werd hergebruikt.
Afvalverwerker SITA neemt in 2011 een sorteerinstallatie in Rotterdam in gebruik
voor het soorten van kunststof verpakkingsafval. Opdrachtgever Nedvang gunde
de opdracht daarnaast ook aan twee Duitse bedrijven: Tönsmeier en DKR.
Composteerbare kunststof verpakking
Relatief nieuw zijn composteerbare verpakkingen. Die zijn gemaakt uit
plantaardig materiaal (bio-based) of uit aardolie. Zo'n composteerbare
verpakking heet bioplastic als die gemaakt is van een hernieuwbare stof, zoals
zetmeel van maïs. Bioplastic is minder milieubelastend dan gewoon plastic. Niet
vanwege de composteerbaarheid, maar omdat de grondstof van bioplastics
minder milieubelastend is. Het marktaandeel van bioplastics is voorlopig klein en
niet alle composteerinstallaties zijn geschikt om bioplastics ook daadwerkelijk te
verwerken. Dit heeft te maken met het feit dat bioplastics langzamer
composteren dan gft-afval. Hiermee wordt het composteringsproces verstikt. Dit
is een voorbeeld van een aansluitprobleem, waardoor suboptimale oplossingen
worden bedacht.

Aansluitproblemen zijn problemen in de verwerking van afvalstromen. Een
bepaalde manier van produceren kan een goed milieurendement hebben onder
voorwaarde dat het afval op een bepaalde manier wordt verwerkt (bijvoorbeeld
vergisten). Als in de praktijk blijkt dat dit product bijvoorbeeld in 95% van de
gevallen in een verbrandingsinstallatie terechtkomt en slechts 5% in vergisting,
dan wordt het duurzaamheidspotentieel onvoldoende benut. Aanpassing van
productie of inzameling is dan gewenst.

Afhankelijk van de groei in gebruik van bioplastics zal dit een tijdelijk probleem
zijn. Afvalverwerkers bedenken hiervoor oplossingen (bijvoorbeeld een aparte
composteerlijn voor bioplastics).
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Visie op verwerking kunststof afval in 2035
Sluiten van de materiaalkringloop
Sluiten van materiaalkringlopen door recycling van de materialen is in EU landen
in 2035 gemeengoed geworden. Vrijwel alle kunststoffen worden met
voorscheiding en/of nascheiding uit de reststroom gehaald. Het aantal soorten
kunststoffen dat gebruikt mag worden voor verpakkingen is gereduceerd tot een
beperkte groep (PE, PP, PET) die optimaal geschikt zijn voor recycling. Voor
voedingsmiddelen kan er ook gebruikgemaakt worden van bioplastics (PLA of
zetmeel).
Technische kringloop: hergebruik en recycling
Ruim 80% van alle ingezamelde kunststof verpakkingen wordt opnieuw verwerkt
tot verpakking, tenzij ze te veel verontreinigd zijn. Deze verontreinigde stroom
wordt door middel van verbranding met energieterugwinning verwerkt tot
stroom.
Biologische kringloop: bio-based verpakkingen
Voedingsmiddelen worden bij voorkeur verpakt in bio-based kunststoffen, die na
afdanking worden gerecycled, vergist of gecomposteerd. Disposables worden
gemaakt van bioplastics of zijn herbruikbaar (met statiegeld). Er is aansluiting
gevonden voor aparte compostering van bioplastics óf de bioplastics zijn
inmiddels aangepast waardoor het composteringsproces vergelijkbaar is met gft.
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Textiel
Definitie van textiel
Textiel: hieronder valt een brede verzameling van producten en materialen.
1) Kleding en schoeisel (boven- en onderkleding, accessoires, schoenen)
2) Interieuraankleding (tapijt, behang, luifels)
3) Linnengoed (lakens, dekens e.d.)
4) Bekleding van auto’s en vrachtwagens (stoelbekleding, opleggerdoek)
5) Vrije tijd producten (tenten, e.d.)
De materialen bestaan uit de hoofdstromen: natuurlijke vezels, kunstvezels en
leer.
Meer dan 124 miljoen kilo textiel van Nederlandse huishoudens verdwijnt
jaarlijks in de verbrandingsinstallaties. In tal van toepassingen van textiel wordt
het materiaal al afgedankt voordat de vezels versleten zijn. Zo’n 38% van het
textiel wordt separaat ingezameld en hergebruikt. Dit betekent dat een grote
hoeveelheid grondstoffen vernietigd wordt, met vaak als enige nuttige toepassing
energiewinning in afvalverbrandingsovens .
De hoeveelheid huishoudelijk textiel die met het restafval wordt afgevoerd
vertoont sinds 1993 een continue stijging. Het percentage gescheiden
ingezameld textiel is echter ook gestegen van 20,7% naar 38%. Gemiddeld
bevatte het huishoudelijk restafval in Nederland in 2008 zo’n 3,9% textiel 16.
Wanneer niemand meer oude kleding zou weggooien bij het restafval, zou
Nederland 425 miljoen kilo minder aan CO2 uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek
van Eureco in opdracht van Vereniging Herwinning Textiel en Agentschap NL 17.
Van de 124 miljoen kilo textiel die elk jaar in Nederland wordt vernietigd, is 65%
geschikt voor recycling. Uit de analyse blijkt dat 35% van het textiel geschikt is
voor hergebruik als kleding. Een klein deel, 10%, is geschikt voor verwerking in
linnengoed en 20% van het weggegooide textiel kan worden gerecycled,
bijvoorbeeld door de textielvezels opnieuw te gebruiken in nieuwe producten.
Waarom verduurzamen?
Bij de verduurzaming van textielproducten is de afvalfase slechts een van de vier
stadia die van belang zijn. De afvalfase van textielproducten levert bij
traditionele vernietiging van producten een aanzienlijke transport- en
energievraag op, alsmede bij verbranding of stort, emissies naar lucht, grond
(water) en mens. Zorgvuldige verwerking van textiel zal vooral een besparing
van (niet hernieuwbare) grondstoffen opleveren dan wel een verantwoorde
verdeling van nutriënten bewerkstelligen. Daarnaast zorgt het ook voor een
besparing van landbouwgrond (katoen), pesticiden en water.
De huidige technologie voor de industriële verwerking van afgedankte textiele
producten levert meestal een mengsel van vezels, garenresten en stukjes doek
op. Knopen, ritsen en andere accessoires bemoeilijken het hergebruik. Een
16

Noordhoek, Afval jaarboek 2010, uitgeverij Noordhoek, maart 2010, pagina 63, tabel 3-2.

17

Agentschap NL & VHT, augustus 2010, Rapport v3: Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval.

51

OCF-themarapport Afval
toepassing in isolatiemateriaal of drukverdeler is dan vaak ook het lot van deze
vezels.
Er zijn echter andere toepassingen denkbaar als de afgedankte kleding wordt
gesorteerd op kleur en samenstelling en als ontdoeners van textiele producten in
contact komen met potentiële gebruikers van herwonnen vezels. De kwaliteit van
het gesorteerde afval staat vaak toe dat er veel hoogwaardigere producten
kunnen worden gemaakt uit de herwonnen vezels.
De meest aansprekende vorm van recycleren is het afbreken van oude kleding
om er nieuwe kleding van te maken. Dit sluit het dichtst aan bij de Cradle-tocradle filosofie. Deze vorm van hergebruik kan door het zogenaamde herspinnen.
Hierbij wordt de kleding afgebroken tot op vezelniveau (vervezelen) om
vervolgens te worden hersponnen tot garen. Die garens kunnen gebruikt worden
om nieuwe textielproducten zoals kleding te produceren.
KICI heeft in samenwerking met G-Star en andere partners spijkerbroeken laten
vervezelen en de herwonnen vezels laten herspinnen. G-Star gaat deze
hersponnen vezels toepassen in commercieel beschikbare jeans. Deze zijn te
koop in de zomercollectie van 2011 onder de naam ‘RAW-recycled’.

Textiles 4 Textiles
In het project Textiles for Textiles (T4T) wordt een automatische
sorteerinstallatie voor post consumer textiel en kleding ontwikkeld. De
installatie zal in staat zijn om textielstoffen te sorteren op vezelsamenstelling
(katoen, wol, polyester, melanges, ...) en op kleur. Sorteren wordt van
essentieel belang geacht bij het verbeteren van textiel recycling. Sorteren zal
worden gebaseerd op NIR-spectroscopie en algoritmen die zijn ontwikkeld in
het T4T-project.
De teruggewonnen vezels behoren tot het meest milieuvriendelijke textiel
materiaal dat beschikbaar is. Het T4T-project zal hiermee een belangrijke
bijdrage leveren in het maken van duurzamere textielproducten.

Visie op textiel afvalverwerking in 2035
In 2035 worden producten van kunstvezels alleen hergebruikt of als vezel
gerecycled, al dan niet als textielvezel of in andere innovatieve hoogwaardige
vormen van recycling. Stort en verbranding van kleding en textiel komt in
Nederland niet meer voor. Nederland draagt eraan bij dat in ontwikkelingslanden
dergelijke vezels eveneens niet meer gestort worden, en dat verbranding altijd
gepaard gaat met energieopwekking.
Natuurlijke vezels worden in 2035 ook via vergisting of compostering verwerkt,
maar hergebruik en recycling staan voorop. Recycling van de materialen is in
2035 gemeengoed geworden. De eventuele nadelen die kleven aan het
verwerken zijn opgelost. De benodigde energie is namelijk (grotendeels)
duurzame energie en de arbeidsomstandigheden zijn zodanig veilig gemaakt dat
de voordelen voor mens en milieu meer dan opwegen tegen de nadelen. De
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schaarste van diverse materialen heeft het mogelijk gemaakt dat recycling van
de reeds gebruikte materialen economisch voordelig is geworden. In 2035 gaan
verkopers van textielproducten mogelijkheden aanbieden om oud textiel in te
leveren voor hergebruik en recycling. Dit vergt aanpassing van de werkwijze van
de leverancier.
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Elektronica
Definitie Elektronica:
Alle apparaten die elektrische stroom of batterijen nodig hebben om te
functioneren. In de afvalfase het elektronica afval: afgedankte elektronische en
elektrische apparatuur (AEEA), of e-waste.
Probleemstelling
Het verwerken en bestaan van e-waste kent de volgende problemen:
• Grote transport- en energievraag voor het verwerken van de producten.
Emissies van schadelijke stoffen naar lucht, grond, water, voedselketen en
mens: zware metalen als lood, cadmium en kwik, naast bijvoorbeeld ftalaten,
musken en vlamvertragers uit plastics18.
•

Verwerking gebeurt vaak in slechte arbeidsomstandigheden en met
kinderhanden.

•

Onnodige grondstofdruk: de vernietiging van producten = vernietiging van
grondstoffen.

•

Illegale export vanuit westerse landen naar Azië en Afrika o.a. om de
volgende redenen:

•

o

Gebrek aan verwerkingscapaciteit in veel EU landen voor goede
verwerking van de grote hoeveelheid e-waste.

o

Scherpere wetgeving ter bescherming van arbeiders en milieu, en
bijbehorende handhaving; in de VS en EU scherper dan in
ontwikkelingslanden.

o

Goedkope verwerking in Azië en Afrika.

o

In ontwikkelingslanden bestaat een markt voor waardevolle materialen
na extractie, terwijl in ontwikkelde landen de economische waarde van
e-waste zodanig laag is, dat ontmanteling daar niet lonend is.

Gebrek aan kennis en inzicht over bovengenoemde effecten, wat duurzame
verwerkingsopties zijn en waar je voor goede verwerking terecht kunt.

E-waste bedreigt zo het lokale milieu, de gezondheid van de arbeiders en
uiteindelijk het mondiale milieu. Er is maar weinig kennis van de effecten op
mens en milieu van dergelijke stoffen en de huidige handelswijze (Greenpeace
2). De verduurzaming van de afvalfase is zeer sterk gerelateerd aan de
verduurzaming van de productiefase, waarin vele grondstoffen nodig zijn.

18

Voor meer (schadelijke) stoffen en de gevolgen voor gezondheid zie bijvoorbeeld http://www.itrecycling.nl/html/inhouds_stoffen.html (bezocht 21 november 2010)
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Naarmate de welvaart groeit neemt de vraag naar elektronica toe. Het is zelfs de
verwachting dat ook het verduurzamen van de samenleving voor een grotere
toename van elektronica zal leiden. Elektronica wordt ingezet om slimmer te
produceren en duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld elektronica
benodigd voor het aansturen van windmolens en zonnepanelen. Deze groei levert
ook een groei aan e-waste en een toenemende grondstofdruk op.
De exacte hoeveelheid AEEA is moeilijk vast te stellen, omdat er verschillende
definities worden gehanteerd door verschillende onderzoekers. Zo stelt het Afval
Handboek 2010 dat in Nederland per inwoner via het huishoudelijk afval 4,9 kilo
AEEA afval per jaar gescheiden wordt ingezameld (Noordhoek, 2010). VROM stelt
dat Nederlanders jaarlijks 114 miljoen kilo elektronisch afval produceren. Hierbij
gaat het om huishoudelijke apparaten als tv's, computers, wasmachines en
telefoons (VROM, website). Greenpeace geeft aan dat in 2005 wereldwijd ewaste 5% van het stedelijke afval vormde (Greenpeace 2).
Allen zijn het erover eens dat het aandeel e-waste jaarlijks sterk groeit, omdat
de consument elektronica in steeds hoger tempo vervangt door nieuwe modellen.
Bereidheid tot het gebruiken van het apparaat tot de technische levensduur
voorbij is (al dan niet met reparatie) is er maar beperkt. Gedragsverandering in
die richting wordt als betutteling ervaren door zowel individu, groep als bedrijf,
althans in ontwikkelde landen. Daarnaast worden continue nieuwe
functionaliteiten toegevoegd aan elektronische producten, waardoor de
levensduur ook korter wordt.
Huidige inzamelwijze:
Veel AEEA afval blijft lange tijd staan in opslagruimtes. Daarna wordt het als
product verhandeld19, gestort, verbrand of geëxporteerd naar Azië en Afrika (zie
bij probleemstelling). In Europa wordt (gecontroleerde en ongecontroleerde)
stort door wetgeving voorkomen. Desondanks komt dump nog steeds voor. In
Nederland komt dump, stort en verbranding nagenoeg niet meer voor door de
goed geïmplementeerde inzamelingsregeling (Greenpeace 3) via de
verwijderingsbijdrage.
In Nederland zijn gemeentelijke milieustraten en verkopende leveranciers
verplicht om producten in te nemen. Deze producten gaan veelal terug naar de
samenwerkende leveranciers en importeurs ter ontmanteling. Dit is echter niet
verplicht. Ook verkoop aan vergunde afvalverwerkers is mogelijk. Door de
prijsontwikkeling van metalen heeft een deel van het elektronica-afval een
duidelijk positieve waarde. (VROM, 2010) Bij verhandeling via vergunde
afvalverwerkers lekt elektronica afval in feite legaal weg uit het georganiseerde
inzamelingssysteem. In landen waar geen inzamelingsbijdrage geldt, is
inzameling vaak niet nationaal maar lokaal georganiseerd. Hier betalen
particulieren soms veel geld voor het duurzaam laten verwerken van hun
elektronica20.
19

Binnen Nederland vindt ruime handel t.b.v. hergebruik van producten plaats via internet (marktplaats, eBay,
gratisoptehalen.nl e.d.) en 2e hands winkels. Voor m.n. mobiele telefoons bestaan sinds enkele jaren
organisaties die af gedankte apparaten overnemen, al dan niet tegen betaling, en voor verdere afhandeling
zorggedragen.
20
Eigen ervaring van auteur met afvalverwerking op Ogasawara eilanden in Japan.
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Oplossingen voor verduurzaming
Voor e-waste bestaan de volgende opties voor verduurzaming in volgorde van
voorkeur21:
1. Verminderen en voorkomen schadelijk afval en materialen in de
productiefase.
2. Verlengen levensduur bij eerste gebruiker, en producthergebruik bij
volgende gebruikers.
3. Materiaal hergebruik / recycling om de materiaalketens te sluiten.
Ad 1: Dit betreft de bovenste tweede treden van de ladder van Lansink in
combinatie met EcoDesign. Zie hiervoor hoofdstuk: Producent neemt
verantwoordelijkheid voor het tweede leven.
Ad 2: Dit betreft de derde trede van de Ladder van Lansink. Zie hiervoor
hoofdstuk: De consument helpt actief mee de afvaldruk te verlagen.
Ad 3: Dit betreft de vierde trede van de Ladder van Lansink. Materiaalrecycling
biedt een goede manier om materialen uit een product te hergebruiken waardoor
de druk op grondstoffen afneemt. Voorwaarde is dat dit gebeurt in
gecontroleerde, daartoe speciaal ingerichte, ontmantelingswerkplaatsen om
negatieve gevolgen voor mens en milieu van de ontmanteling te voorkomen.
Voor e-waste lijken de andere opties voor afvalverwerking uit de Ladder van
Lansink niet mogelijk of ze zijn onwenselijk. Verbranding, al dan niet met
energieopwekking zijn technisch mogelijk, maar verre van duurzaam. Vele niethernieuwbare grondstoffen gaan verloren en er ontstaan giftige emissies naar de
omgeving. In bepaalde gebieden van de wereld is verbranding met
energieopwekking nog voorzien in 2035. Biologische verwerking is bij deze
materialen technisch niet mogelijk, tenzij de gebruikte plastics door bioplastics
vervangen zijn. Vervanging op grote schaal in 2035 lijkt onrealistisch bij
gelijkblijvende functionaliteit en betrouwbaarheid.
Wetgeving en afspraken dragen zorg voor een ‘level playing field” binnen de EU
en/of op wereldschaal. Deze maken het mogelijk om gedrag bij producenten en
burgers aan te pakken voor zover het productie, gebruik en inzameling en
uitvoeringswijze van afvalverwerking betreft. De bestaande wetgeving (WEEE,
RoHS en Eco-design) geven een goede basis, maar dient verregaand te worden
gehandhaafd en uitgebouwd in zowel omvang als reikwijdte en deelnemende
naties, omdat er veel vervuilende stoffen gebruikt worden en inzameling lang
niet overal in de EU gemeengoed is (Greenpeace 5).
Visie op elektronica-afval in 2035
Sluiten materiaalkringloop: Sluiten van materiaalkringlopen door recycling
van de materialen is in de westerse landen in 2035 gemeengoed geworden. De
eventuele nadelen die kleven aan het ontmantelen en verwerken van apparatuur
zijn opgelost. De benodigde energie is namelijk voor een groot deel duurzame
energie en de arbeidsomstandigheden zijn zodanig veilig gemaakt dat de mensen
21

Zie bij OCF-thema Productie, en het hoofdstuk ‘De producent neemt verantwoordelijkheid voor het tweede
leven’ hoe de hoeveelheid materiaal in producten af kan gaan nemen.
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en het milieu er geen nadelen van ondervinden. Alle materialen zijn zodanig van
elkaar te scheiden dat er schone monostromen ontstaan die ieder een dusdanige
marktwaarde hebben dat ze weer als grondstof door producenten ingezet gaan
worden
Economische waarde: De schaarste van diverse materialen heeft het mogelijk
gemaakt dat recycling ook uit economisch oogpunt voordelig is geworden.
Materiaalvernietiging = kapitaalvernietiging. De gebruiker heeft geaccepteerd dat
hij meer betaalt voor hardware producten dan in 2010 gebruikelijk was. Door
slim ontwerpen gaat de hardware langer mee en wordt functionele uitbreiding
vooral d.m.v. softwarematige, of modulematige aanpassingen gedaan. De totale
kosten over de levensduur (TCO) van apparatuur is afgenomen. De ontwikkelde
landen zijn erop alert dat in de gebieden waar nu de grondstoffen vandaan
komen geen economische neergang ontstaat door afname van grondstofvraag.
Het werk kan daar bijvoorbeeld veranderd zijn van ruwe grondstofproductie naar
ontmanteling en recycling.
Gescheiden inzameling: In 2035 wordt het AEEA afval zoveel mogelijk aan de
bron gescheiden ingezameld. Leveranciers vragen actief aan de klant of er in te
leveren producten zijn. Dit heeft aanpassing van de werkwijze van de leverancier
gevergd. Mochten er systemen op de markt gekomen zijn die met nascheiding
betere resultaten opleveren dan bronscheiding, dan verdient dit uiteraard de
voorkeur. Er zijn voldoende inzamelpunten voor e-waste.
Informatievoorziening: In 2035 is er heldere informatie beschikbaar voor de
burger waarmee hij zelf kan bepalen welke afvalverwerkingsoptie het meest
geschikt is. En waarmee hij zelf ook kan bepalen of het vanuit
duurzaamheidsoogpunt verantwoord is om het product tot afval te verklaren.
Wetgeving: Elektronicaproducenten en -leveranciers hebben inzicht in de totale
keten van hun producten. Zij hebben met tenminste twee schakels aan hun
voorkant en hun achterkant afspraken gemaakt te hebben over de duurzaamheid
van de door hen toegevoegde waarde aan het product. Dit geldt dus ook voor de
e-waste verwerkers. EU wetgeving op dit gebied is daadwerkelijk door alle
lidstaten opgenomen in eigen wetgeving, zodat producentenverantwoordelijkheid
EU-breed gaat gelden en daardoor inzameling en verwerking een “level playing
field” gaat worden. Handhaving op niet nakomen van het opnemen van deze
wetgeving, alsmede van het niet nakomen van de uitvoering van de wetgeving is
strikt. Lokale milieuwetgeving in landen buiten de EU wordt nageleefd.
Daarbovenop zijn op aandringen van de ketenpartners stappen gezet om ook de
normen van de EU wetgeving door toeleveranciers te laten naleven.
Roadmap om tot de gewenst situatie in 2035 te komen

2010 – 2015
Sluiten materiaalkringloop: In Nederland wordt al het e-waste aan de bron
gescheiden ingezameld. Leveranciers vragen zowel particulieren als
bedrijfsmatige kopers actief bij aanschaf van een product of er in te leveren
producten zijn. In landen waar e-waste verwerkt wordt zijn afspraken gemaakt
57

OCF-themarapport Afval
tussen producenten en toeleveranciers over de verduurzaming van de
arbeidsomstandigheden met een tijdschaal tot tenminste 2035. Tevens zijn
afspraken gemaakt om emissies tot nul terug te brengen met een tijdschaal tot
tenminste 2035.
Economische waarde: De metalen in elektronica zijn 2x zoveel waard geworden
en die prijs wordt doorberekend aan de eindgebruiker. Eindgebruikers gebruiken
een product minimaal een jaar langer dan in 2010. De gebruiker vraagt de
leverancier om softwarematig updates.
Informatievoorziening: In 2015 is bij alle consumentengoederen aangegeven wat
het energieverbruik van het apparaat is, en wat het aandeel hergebruikte
materialen is. Ook is op te zoeken wat er aan materialen is gebruikt en waar
deze vandaan komen (materialenlijst).
Wetgeving: Elektronicaproducenten en -leveranciers hebben met tenminste hun
toeleverancier en afnemer afspraken gemaakt over het verduurzamen van de
door hen toegevoegde waarde aan het product. EU-wetgeving over
producentenverantwoordelijkheid, RoHS, WEEE en Ecodesign is daadwerkelijk
door alle lidstaten opgenomen in de eigen wetgeving.
2015-2020
Sluiten materiaalkringloop: Er zijn in Nederland ook systemen beschikbaar die
met gelijke of hogere efficiëntie e-waste via nascheiding kunnen verwerken tot
bruikbare stromen. In landen waar e-waste verwerkt wordt, zijn waarneembare
stappen gezet bij de uitvoer van de gemaakte afspraken op het gebied van de
arbeidsomstandigheden en emissiereductie. Handhaving tegen illegale export
vanuit Europa is geïntensiveerd.
Economische waarde: Alle materialen in elektronica zijn zoveel waard geworden
dat het delven van nieuwe grondstoffen gehalveerd is, en de eerste
verwerkingslocaties in Europa op de rit staan. De prijs van elektronica bevat alle
kosten, dus ook die van de verwerking. Eindgebruikers gebruiken een product
gemiddeld minimaal twee jaar langer dan in 2010 en worden daartoe in staat
gesteld door slimme ontwerpen en update-mogelijkheden, die standaard
geleverd worden.
Informatievoorziening: In 2020 is bij alle elektronicaproducten aangegeven wat
het energieverbruik van het apparaat is, en wat het aandeel hergebruikte
materialen is, wat er aan materialen is gebruikt en waar deze vandaan komen
(materialenlijst). Vergelijking op duurzaamheid is voor gangbare producten
standaard informatie geworden. Het is eenvoudig om na te gaan waar en hoe
elektronica wordt verwerkt.
Wetgeving: Binnen de EU wordt relevante wetgeving nageleefd. Leveranciers
eisen van hun toeleveranciers en afnemers dat ook de relevant wetgeving in
andere landen wordt nageleefd, ook al is het lokale regiem daar minder strikt in.
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2020-2025
Sluiten materiaalkringloop: In landen waar e-waste verwerkt wordt, worden
de afspraken volgens planning nageleefd op het gebied van de
arbeidsomstandigheden en emissiereductie. Er vindt geen illegale export meer
plaats vanuit westerse landen naar ontwikkelingslanden. In Europa vindt geen
dump van e-waste of verbranding zonder energiewinning plaats. In
ontwikkelingslanden vindt geen dump meer plaats en is het gebruikelijk
geworden centrale afvalverbrandingsinstallaties te plaatsen met zoveel mogelijk
energiewinning. Er zijn proeven met alternatieve vervoerssystemen.
Economische waarde: Alle materialen in elektronica zijn zoveel waard
geworden dat delving van nieuwe grondstoffen nagenoeg niet meer bestaat,
tenzij dat nodig is voor de kwaliteit van de producten. Eindgebruikers gebruiken
de hardware van een product minimaal drie jaar langer dan in 2010.
Informatievoorziening: In 2025 is vergelijking op duurzaamheid voor de
meeste producten standaard informatie geworden. Het is eenvoudig om na te
gaan waar en hoe elektronica wordt verwerkt en wat de voordelen van
materiaalstroomsluiting is.
Wetgeving: Leveranciers hebben inzicht in de hele keten van hun product. Ze
hebben systemen beschikbaar om materiaalketens te sluiten voor een groot deel
van hun producten. Ze hebben afspraken met toeleveranciers dat deze de lokale
wetgeving naleven, en EU en/of Nederlandse wetgevingsnormen gaan hanteren
op termijn.
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Bioafval
Definitie
Bioafval: Al het afval dat afkomstig is van levende organismen en geproduceerd
wordt door huishoudens en bedrijven. Dit houdt in: plantaardige en dierlijke
voedselresten, snoeiafval, plantaardig afval uit de voedselverwerkende industrie
(bijv. bietenpulp of maïskolven), dierlijk afval uit de vleesverwerkende industrie,
mest uit de dierhouderij, biologisch afbreekbare verpakkingen (bijv. bioplastics),
plantaardige olie (bijv. frituurvet).
Bioafval in Nederland (facts & figures)
Bedrijven
Van de 18,9 Mton bedrijfsafval dat in 2007 werd geproduceerd is 35% bioafval.
Van deze 18,9 Mton werd 16,7 Mton hergebruikt (89% hergebruikt).(Bron: Afval
Jaarboek 2010, fig 3-5 blz. 63; fig 3-10, blz. 64).
Huishoudens
Sinds 1 januari 1994 zijn gemeenten verplicht om het gft-afval gescheiden in te
zamelen. In 2008 is deze regeling sterk versoepeld waardoor gemeenten zelf
mogen bepalen hoe en wanneer ze het inzamelen. In 2008 en 2009 (zie CBS)
werd 1,3 Mton ingezameld. Dat is 79 kilo per inwoner. De animo voor het
scheiden van gft-afval neemt af. In 2000 was de ingezamelde hoeveelheid gftafval nog 92 kilo per inwoner.
In 2008 waren er 23 composteerinrichtingen en vergistingsinrichtingen in bedrijf
voor de verwerking van gft-afval. Bijna al dit afval (98%) wordt omgezet tot
compost. Slechts 2% wordt vergist.
Vergisting beter dan composteren
In Nederland zijn op dit moment 23 composteerinstallaties, waarvan maar twee
een vergistinginstallatie hebben. Bij vergisting komt biogas (methaan) vrij dat
gebruikt kan worden als energie opwekker en blijft er ook compost achter. Bij
compostering alleen verlies je dus een kostbare bron van groene energie.
Daarnaast zorgt compostering voor een grotere uitstoot van koolstofdioxide. Op
dit moment zijn er te weinig vergistinginstallaties om de grote hoeveelheid
bioafval te verwerken tot biogas. (Bron: Afval Jaarboek 2010 blz. 62 t/m 66)
Hoe kan het duurzamer?
Een groot deel (34%) van het gft-afval belandt in de gewone afvalbak. Dit
betekent dat er in het huishoudelijk restafval een potentieel van 1,4 miljoen ton
gft-afval aanwezig is. Er wordt dus 1,4 miljoen ton niet duurzaam verwerkt.
Een deel van de winst is te behalen als consumenten beter gaan scheiden. Ook
zijn er gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam waar het gft-afval niet wordt
opgehaald. Plantaardige olie wordt vaak weggegooid. Het is lastig te bepalen wat
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de meest duurzame manier van verwerken is van de verschillende bioafval
stromen. In ieder geval is er winst te halen in het verwerken van verschillende
stromen. Zo belandt gebruikt frituurvet voor 95% bij het gewone afval en wordt
verbrandt terwijl er biobrandstof van gemaakt kan worden.
Elke bio-reststroom heeft zijn eigen duurzame oplossing
Soort bioafval
Frituurvet/dierlijk vet wordt biodiesel
Suikerrietschillen wordt furfurral
Varkensmest naar biogas
Gras naar biodiesel (d.m.v pyrolyse)

Bedrijf
Greenmills, Sunoil
International Furan Chemicals B.V.
DSM Biogas
BTG Bioliquids BV

Verwerking dierlijk afval
Dierlijk afval bevat hoogwaardige verbindingen zoals eiwitten en vetten.
Verwerking tot veevoer is echter sinds 2002 in de Europese Unie verboden.
Sindsdien belandt veel dierlijk afval in het verbrandingscircuit, maar andere
verwerkingsmethoden zijn ook toegestaan. De vraag is wat de duurzaamheid van
de verschillende verwerkingsmethoden voor eiwitrijk dierlijk afval is, uitgedrukt
in milieubelasting.
Eugenie van der Harst onderzocht de impact van verbranden (met
energieterugwinning), vergisten tot biogas en digestaat (kunstmestvervanger) en
verwerken tot voer voor huisdieren. Haar conclusie was dat emissies bij alle drie
verwerkingsmethoden vermeden worden door het afval in te zetten ter
vervanging van energie, kunstmest of voer; de soort vermeden emissies
verschillen sterk per verwerkingsmethode. Uit de vergelijking van de
verwerkingsmethoden komt geen methode naar voren die het qua
milieurendement het beste doet22.

Vetrecyling
De gemiddelde Nederlander gebruikt 4 kilo frituurvet per jaar. Daarvan wordt 1,4
kilo thuis verbruikt en 2,6 kilo via de horeca. Op jaarbasis betekent dit 23.000
ton frituurvet via het thuisverbruik en 44.000 ton via de horeca. In de horeca
wordt op dit moment al zo’n 95% ingezameld. Van het verbruik bij consumenten
thuis weten we dat er na het frituren ongeveer 65% gebruikt frituurvet over is,
doordat een gedeelte van het vet wordt opgenomen in het product. Op jaarbasis
is daarom maximaal 0,65 x 23.000 = 18.000 ton gebruikt frituurvet beschikbaar
om in te zamelen via het consumentenkanaal. Dit is exclusief het gebruik van
frituurolie en andere oliën. Op dit moment wordt er zo’n 1.000 ton van de 18.000
ton ingezameld.

22

Open Universiteit, scriptie Eugenie van der Harst-Wintraecken, http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/27/907.html
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Innovatief gebruik van bioafval
Pyrolyse: Pyrolyse is een techniek om olie uit biomassa te produceren, een
belangrijke alternatieve energiebron. Door de massa te verhitten in afwezigheid
van zuurstof, wordt water en gebonden zuurstof verdreven en blijft een olieachtig
product over.
Bioraffinage: Een product uit de bioraffinage is Furfural. Furfural komt voor in
sommige etherische plantenoliën, en kan geproduceerd worden uit
plantenmateriaal van verschillende oorsprong; meest gebruikt zijn
landbouwafvalproducten die pentosanen bevatten zoals maïskolven, rijstschillen,
graanschillen, of bagasse (restmateriaal van suikerriet). Met zwavelzuur worden
die omgezet (dehydratatie) tot furfural. Furfural is een grondstof voor de
chemische en farmaceutische industrie.
Groen gas
• Aardgas (CH4) uit vergisting biomassa
• BioSyngas is Syngas uit biomassa ipv kolen. Synthesegas (kortweg:
Syngas) bevat voornamelijk waterstof (H2) en koolmonoxide (CO), die in
een katalyseproces worden gebruikt om allerlei producten te maken, zoals
methanol, oliën, diesel, ammoniak, methaan. Syngas kan ook worden
benut als bron van zuivere waterstof. Bovendien kan Syngas worden
verbrand, bijvoorbeeld in een gasturbine, om elektriciteit en warmte op te
wekken. In Nederland bestaat een kleine productie-unit die nog in de R&Dfase zit23.
Innovatie in vergisting
In Nederland is een sinds 2010 een nieuwe vergistinginstallatie actief. De
compostfabriek van Attero in Venlo is in 2010 succesvol uitgebreid met een
vergistinginstallatie. Naast de productie van compost en biobrandstoffen uit gftafval produceert de installatie nu ook groene energie uit biogas. Een
warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) zet het gas uit de vergisting van het
gft-afval om in groene stroom; zo’n 6,5 miljoen kilowattuur per jaar, goed voor
ruim 1.500 huishoudens. Bovendien levert de vergisting een forse extra
beperking op van de uitstoot van CO2.
Visie bioafval 2035
In 2035 wordt in Nederland al het bioafval dat afkomstig is van huishoudens en
bedrijven zodanig verwerkt dat er een biobrandstof (biogas, bio-ethanol,
biodiesel) ontstaat. Vergisting en pyrolyse zijn hiervoor de aangewezen
technieken. Akkerbouwers hebben met veehouderijbedrijven in de buurt een
samenwerkingsovereenkomst om lokaal nutriëntenkringlopen te sluiten waardoor
bodems niet verarmen en er geen mestoverschotten ontstaan. Producenten van
bioafval zoals de voedingsindustrie dienen eerst te zoeken naar hergebruik
oplossing van hun biostroom. Sommige afvalsoorten zijn geschikt te maken voor
veevoer.
23

Bron: www.biosng.com
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Roadmap naar duurzame verwerking van Bioafval

2010-2015
1) Meer onderzoek naar duurzame verwerking van Bioafval. Subsidie op
innovatieve duurzame verwerking voor afvalverwerkingsbedrijven zorgt
ervoor dat er draagvlak bestaat om traditionele compostering te
vervangen voor composteren met vergisting.
2) Op Europees niveau wordt er draagvlak gecreëerd voor innovatieve
biovergistingsinstallaties.
2010-2020
• Meer afvalpunten maken (Amsterdam kun je het niet gescheiden
aanbieden)
•

Vervanging van oude composteerinstallaties

•

Inzetten op meer onderzoek naar de vergisting van bioafval. Innovatie is
zeer belangrijk voor de ontwikkeling van bio-energie. Omdat veel
biomassatechnologieën in de kinderschoenen staan, zijn er veel
mogelijkheden tot verbeteringen. Stimulering van innovatie vind
momenteel al plaats op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Het is
de vraag of de regio hieraan kan en wil bijdragen. Daarnaast is het
stimuleren van innovatie kostbaar en risicovol. Nederland verkoopt zijn
kennis over duurzaam afvalverwerking van biomassa naar buitenland.
Ook worden er meer vergistinginstallaties gebouwd in het buitenland om
daar groene energie te produceren. Nederlandse afvalproducenten
spelen daarin een grote rol.

•

In de EU worden convenanten gesloten om meer vergistinginstallaties te
verkrijgen.

2020-2035
1.
Knowhow uit Nederland en het westen van Europa wordt breed ingezet om
duurzame vergisting van bioafval elders in de wereld te verkrijgen. Nederlandse
afvalverwerkers opereren ook in Afrika en Zuid-Amerika om daar
vergistinginstallaties te bouwen.
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BIJLAGE 2: Diftar werkt!
Diftar
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven voor de inzameling en
verwerking van afval. Bij tariefdifferentiatie betalen de aanbieders van afval
naar rato van de aangeboden hoeveelheden of het aantal keren dat gebruik
gemaakt wordt van de gemeentelijke inzamelfaciliteiten. Met andere
woorden: hoe meer of hoe vaker men afval aanbiedt, des te meer men gaat
betalen.
Tariefdifferentiatie leidt tot een rechtvaardiger kostentoerekening, biedt extra
stimulans voor afvalscheiding, zorgt voor een hoger recyclepercentage, en
heeft ook een goede monitoring van de afvalinzameling tot gevolg. Tevens
worden oneigenlijke gebruikers uitgesloten van de inzamelfaciliteiten die de
gemeente aan haar burgers ter beschikking stelt. Dit geldt bijvoorbeeld voor
burgers uit buurgemeenten en voor bedrijven waarvan de indruk bestaat dat
die gratis meeliften met het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.
Tariefdifferentiatie kan op verschillende manieren worden toegepast.
De belangrijkste diftarsystemen zijn:
Tariefdifferentiatie op basis van volume:
Bij tariefdifferentiatie op basis van volume mag de burger kiezen uit
verschillende groottes van minicontainers. Afhankelijk van de grootte wordt
de hoogte van het tarief vastgesteld. Eenmaal gekozen voor een bepaald
formaat container betaalt de burger jaarlijks een vast bedrag voor z’n afval;
de invloed die de burger dan kan uitoefenen op het tarief door minder afval
aan te bieden en/of meer afval te scheiden, is nihil.
Dit diftarsysteem vereist uitsluitend een registratiesysteem op kantoor:
identificatie en datatransport is niet nodig. Het grote nadeel van het systeem
is dat de burger beperkt gestimuleerd wordt om verder afval te reduceren of
te scheiden. Daarnaast is het systeem niet toepasbaar bij hoogbouw waar
gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers.
Tariefdifferentiatie op basis van volume en frequentie:
Bij tariefdifferentiatie op basis van volume en frequentie vindt afrekening
plaats op basis van het aantal keer dat een bepaalde container (van een
bepaald volume) door de burger wordt aangeboden. De burger kan in directe
zin invloed uitoefenen op het tarief door minder afval aan te bieden en meer
afval te scheiden.
Naast registratie vereist dit systeem een waterdicht identificatie- en
datatransportsysteem. Bij laagbouw worden minicontainers uitgerust met een
computerchip of een “dotcode-sticker”. Bij het legen van de container wordt
de chip (of dotcode) geïdentificeerd op adres, afvalsoort en volume-inhoud
van de container. De gegevens worden opgeslagen door een computer in het
inzamelvoertuig en na inzameling overgeschreven naar de centrale computer.
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Per kwartaal of per jaar krijgt de bewoner een factuur, waarbij de hoogte van
de rekening wordt bepaald door het aantal keer dat de container is geleegd.
De feitelijke mate van vulling blijft buiten beschouwing. Bij de hoogbouw
worden verzamelcontainers uitgerust met een toegangsslot en doseersluis.
Aan de gebruikers wordt een chipcard (pasje) verstrekt. Iedere keer dat de
gebruiker het slot opent kan een beperkte hoeveelheid afval (meestal 50 liter,
ofwel één vuilniszak) worden aangeboden. Op basis van het aantal
aanbiedingen krijgt de burger aan het eind van de betalingsperiode een
rekening thuis gestuurd.
Tariefdifferentiatie op basis van gewicht:
Bij dit diftarsysteem wordt de hoogte van de heffing bepaald op basis van het
gewicht van het afval dat aangeboden wordt. Burgers oefenen nog meer
invloed uit op de hoogte van het tarief door minder afval (gewicht) te
produceren en meer afval te scheiden. Een halfvolle container wordt ook als
halfvolle container afgerekend. Wat betreft de benodigde voorzieningen lijkt
het systeem op volume en frequentie. De minicontainers worden uitgerust
met een computerchip (of dotcode), die bij het legen van de container wordt
geïdentificeerd op adres en afvalsoort. Op het inzamelvoertuig is
weegapparatuur aangebracht die het gewicht vaststelt.
De gegevens worden opgeslagen door een computer in het inzamelvoertuig
en na inzameling overgeschreven naar de centrale computer. Bij de
hoogbouw worden de verzamelcontainers eveneens uitgerust met
weegapparatuur.
Per kwartaal of per jaar krijgt de bewoner een factuur, waarbij de hoogte van
de rekening wordt bepaald door het totaalgewicht aan afval dat door de
bewoner in de betreffende periode is aangeboden. Nadeel van dit systeem is
dat burgers slechts beperkt gestimuleerd worden om lichte materialen (zoals
plastic) apart aan te bieden.
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Uit een rapport van Agentschap
NL24 blijkt dat in 2010 in 35
procent van de gemeenten diftar
gehanteerd wordt.
Het gaat hierbij om 159
gemeenten. Diftar wordt vooral
toegepast in kleine, weinig tot
niet-stedelijke gemeenten buiten
de Randstad. Dit jaar woont 26%
van de aangeslagen huishoudens
in een gemeente met diftar.
De meeste gemeenten met diftar
hebben een ‘volume en
frequentie’ systeem ingevoerd
(76 gemeenten). De andere
systeemkeuzes zijn ‘volume’ (39
gemeenten) en ‘gewicht’ (19
gemeenten).
Afbeelding 7:
25 gemeenten hebben een andere Overzicht gemeenten met en zonder
diftar-variant gekozen. (ANL,
Diftar.
2010)

Aantoonbare resultaten Diftar: kosten dalen & recycling stijgt
Uit onderzoek van PWC25 naar de inzameling van kunststof verpakkingsafval
in gemeenten laat diftar forse verschillen zien in de hoeveelheid apart
ingezameld plastic. De presentatie van het onderzoek stelt dat in gemeenten
waar diftar wordt gehanteerd de response 2,5 tot 3 keer hoger ligt dan in
gemeenten waar dit niet gebeurt. Hierbij is er verschil of het afval wordt
opgehaald (‘haal’) of dat er sprake is van het zelf wegbrengen naar een
milieuparkje (‘breng’). Zie voor details onderstaande afbeelding.

24

Agentschap NL, Afvalstoffenheffing 2010,juni 2010, Utrecht.
PWC, Presentatie tijdens Afvalcongres VNG, Benchmark inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten,
Eerste resultaten veldonderzoek en analyse, 11 november 2010
25
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Afbeelding 8: Effect van Diftar op de hoeveelheid ingezameld plastic uit
huishoudens
De afvalbeheerskosten zijn in gemeenten met diftar gemiddeld lager dan in
de overige gemeenten. In 2010 bedragen de kosten in gemeenten met diftar
gemiddeld 227 euro per huishouden. In gemeenten waar één vast tarief
wordt geheven ongeacht grootte van huishouden bedragen de kosten 276
euro per huishouden. Dit is een verschil in kosten van ruim 20%.
In gemeenten met tariefdifferentiatie op het afvalaanbod wordt over het
algemeen meer afval gescheiden aangeboden, waardoor minder restafval
ontstaat; de kosten komen hierdoor lager uit. Dit betekent dus lagere kosten
voor de burger en een hoger recyclingspercentage.
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Afbeelding 9: Ontwikkeling van de kosten diftar vs niet diftar
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inzetten voor een duurzamere planeet. Zodat ook de kinderen van zijn kinderen een
duurzaam leven in het verschiet hebben.
Vincent Mooij (voorzitter / thematrekker) heeft zich na zijn studie Commerciële
Economie in de breedte ontwikkelt in de telecom-sector. Hij heeft hier functies vervuld
als marketeer, productontwikkelaar, senior projectmanager, salesmanager en
innovation manager. Na een periode als zelfstandig ondernemer is hij nu werkzaam als
Business Development Manager bij afvalbedrijf SITA. Hier mag hij zich uitleven in
(strategische) marketing en heeft hij duurzaamheid omarmt. Hij ontwikkelde
inmiddels diverse duurzame concepten rondom afval.
Linda Pieterse-van den Berg is na haar studie Rechten en postdoc-opleiding
Milieukunde werkzaam geweest als beleidsmedewerker Milieu bij diverse gemeenten.
Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd tot beleidsmedewerker Afvalstoffen en is in die
hoedanigheid werkzaam bij een gemeente in het Zuidwesten van het land.
Katja Staring studeerde journalistiek, werkte als freelancer en daarna als eind- en
hoofdredacteur voor diverse tijdschriften. Zij begeleidt nu diverse redactionele
projecten. Daarnaast is zij sinds 2009 als creatief ondernemer bezig met het opzetten
van het merk Chatoui: elegante accessoires op mode- en woongebied gemaakt van
afgedankte materialen (www.chatoui.nl). Met Chatoui laat Katja zien wat er allemaal
mogelijk is met afdankertjes, afval en restmaterialen. De Chatoui-items worden in
Nederland vervaardigd door werknemers van sociale arbeidsprojecten. Ook bedenkt ze
duurzame toepassingen voor bedrijfsrestanten door er een uniek relatiegeschenk of
zelfs een nieuw consumentenproduct van te ontwikkelen.
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Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
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Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

