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Melden en registreren

Het nieuwe in 2009 opgestelde Besluit

melden afvalstoffen en gevaarlijke afval-

stoffen zal op verzoek van onder meer de

recyclingsector voor een meer gelijk

speelveld zorgen. 

Ook kleinere afvalverwerkende bedrijven

zullen in het vervolg moeten gaan mel-

den. 

Voor de sector blijft het echter vreemd, dat

met deze evaluatie de overheid niet de

kans heeft gegrepen om goed inzicht te

krijgen in de grootste afvalstroom, te we-

ten puin. 

Nog steeds zal, ook met het nieuwe be-

sluit, meer dan 30% van deze stroom niet

inzichtelijk zijn, omdat voor mobiele puin-

brekers geen meldingsplicht geldt.

Storttarieven

In het kader van het Belastingplan 2010

heeft BRBS Recycling er direct en indirect

bij Staatsecretaris De Jager van Financiën

op aangedrongen om zijn ‘vergroenings-

brief’ van 3 juni 2009 in zijn plannen op te

nemen. Dit heeft mede geresulteerd in het

gelijktrekken van de belastingtarieven

voor het storten van gevaarlijke en niet

gevaarlijke afvalstoffen. 

Een en ander zal een grote impact heb-

ben op de stortsector en zal de doelstel-

ling van VROM, om het volume aan te

storten afval tot nul te reduceren, weer

een flinke stap dichterbij brengen.

Signalen uit de markt dat er nog wel eens

recyclebaar materiaal met bijvoorbeeld

teerhoudend dakleer of asbesthoudend

afval wordt gestort, zullen nu tot het ver-

leden moeten gaan behoren. 

De recyclingsector ziet hiermee het te re-

cyclen volume aan afval verder groeien. 

Arbo

In 2009 is gezamenlijk met andere bran-

ches de Arbo-catalogus afvalbedrijven

ontwikkeld. Met de in 2009 ‘afgevlagde

RI&E’ voor breker- en sorteerbedrijven, is

het pallet aan arbeidsomstandigheden en

veiligheid compleet in beeld gebracht. Ar-

bo-coördinatoren van recyclingbedrijven

kunnen nu putten uit een veelheid aan in-

formatie op betreffend gebied. In overleg

met de Arbeidsinspectie is eind 2009

eveneens gestart met de Arbo-brochure

afvalbewerking en afvalrecycling, welke

medio 2010 zal worden uitgegeven. 

Om leden op de hoogte te houden, is de

cursus Arbo-zaken ontwikkeld en aan het

cursusprogramma toegevoegd en zal de-

ze cursus voor het eerst in 2010 gegeven

worden.

Handhaving

BRBS Recycling blijft zich inspannen om

oneigenlijke concurrentie uit te bannen. 

Wetend dat bedrijven zeer terughoudend

zijn in het melden van misstanden, mag

het aantal van één handhavingsverzoek

per twee weken als blijvend hoog worden

beschouwd. 

Duidelijk is dat het nogal eens de ge-

meenten zijn, die hun handhavingstaken

te beperkt uitvoeren. Wel wordt in de door

de BRBS Recycling in 2009 uitgevoerde

enquête de GPS-verplichting op een bre-

kerinstallatie door gemeenten volledig on-

derschreven. Tevens is de ervaring dat na

interventie van de branche individuele ge-

meenten uiteindelijk met meer kennis en

kunde beter presteren. Ondertussen heb-

ben al 116 gemeenten toegang tot het

GPS-systeem.

In 2009 is het provinciale Brancheteam

breken van start gegaan. Doelstelling is

het gelijke speelveld over de provincie-

grenzen. Helaas worden gemeenten hier

nog niet bij betrokken.

BRBS Recycling kijkt reikhalzend uit naar

de invulling van het advies van de Com-

missie Mans. Vanaf 2010 zal namelijk een

nader vast te stellen aantal Regionale Uit-

voeringsdiensten worden ingesteld, die de

milieutaken van gemeenten en provincies

overnemen en gaan functioneren zoals

DCMR in het Rijnmondgebied.

BRBS Recycling

is dé vereniging van recyclingbedrijven

die van bedrijfs-, bouw-, renovatie- en

sloopafval en grof huishoudelijk afval

nieuwe bouwmaterialen en andere pro-

ducten maken. De vereniging bestaat uit

puinbrekers en sorteerbedrijven. 

In totaal telt BRBS Recycling circa 70 le-

den die op meer dan 110 locaties, naast

een groot volume bedrijfs- en grof huis-

houdelijk afval, meer dan 75% van het to-

tale volume bouw- en sloopafval (BSA)

bewerken.
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Recyclinggranulaat

Het afgelopen jaar heeft BRBS Recycling

nadrukkelijk haar invloed uitgeoefend op

een hernieuwde BRL 2506 voor recycling

granulaat. Helaas kon deze in 2009 nog

niet worden vastgesteld. Grote winstpun-

ten hierin zijn de auditorenpool, contract re-

geling, GPS en de productgroepen. De

waarde van het certificaat wordt hiermee

duidelijk vergroot en het vertrouwen in de

geleverde kwaliteit van recyclinggranulaat

zal daarmee ook sterk toenemen.

Eveneens zullen meerdere productgroe-

pen eenvoudiger onder één certificaat ge-

leverd kunnen worden. Dit laatste is on-

derbouwd met een door de Universiteit van

Eindhoven uitgevoerde gedegen statisti-

sche analyse.

Ook is in 2009 de milieukwaliteit voor re-

cyclinggranulaat door BRBS Recycling ge-

ëvalueerd. 

VROM is overtuigd van de milieuhygi-

ënisch goede kwaliteit van recyclinggranu-

laat en het feit dat voor wat betreft de sul-

faatnorm de grenzen van het praktisch mo-

gelijke voorlopig bereikt zijn.

Granulaat in beton

De signalen, zoals BRBS Recycling deze

de laatste jaren op het gebied van ‘granu-

laat in beton’ heeft uitgezonden, blijken hun

effect te hebben. Tweede Kamerleden we-

ten BRBS Recycling te vinden en ook de

pers wil graag de mening van BRBS Re-

cycling hierover horen.

In het afgelopen jaar is samen met de be-

tonmortelindustrie weer een kleine stap

voorwaarts gezet. Met duurzaam inkopen,

waar de toepassing van granulaat in beton

onderdeel vanuit maakt, zal deze steun in

de rug van de overheid de vraag verder sti-

muleren. En als op de aan alle relaties ge-

stuurde nieuwjaarswens van een van de

grootste betonleveranciers de woorden ‘ce-

ment, beton, granulaten’ prijken, lijkt er

toch werkelijk iets te zijn veranderd. 

Jaarverslag 2009

Recyclinglocaties.

Jaarverslag 2009_Opmaak 1  9-2-10  11:55  Pagina 1



Nieuwe huisstijl 

In het publieke debat is de BRBS als de

belangenbehartiger van de recyclingsec-

tor duidelijk aanwezig. Dat dit niet onop-

gemerkt is gebleven door de pers, moge

blijken uit de toegenomen aandacht voor

recycling in vakbladen en in de landelijke

dagbladen. Om ook voor derden meer en

directer herkenbaar te zijn als belangen-

behartiger van de recyclingindustrie, is

aan het logo de toevoeging Recycling ge-

daan en is van de gelegenheid gebruik

gemaakt om het nieuwe jaar met een

nieuw en fris logo naar buiten te treden

onder de nieuwe naam BRBS Recycling. 

Kredietcrisis

De kredietcrisis heeft de afvalsector hard

geraakt. Gemiddeld kwam er circa 15%

minder afval vrij. Ten aanzien van het

bouw- en sloopafval kwam er zelfs 20 tot

30% minder vrij. 

Ondanks dat de Chinese economie het af-

gelopen jaar alweer met 8% is gegroeid

en men daar al denkt aan ‘oververhitting’,

zijn er binnen de afvalsector op korte ter-

mijn in Nederland nog geen tekenen van

herstel te zien. Het eerste half jaar van

2010 zal voor de meeste afvalverwerken-

de bedrijven zwaar worden.

Helaas werd en wordt de kredietcrisis

nogal eens ten onrechte genoemd als de

veroorzaker van economische tegensla-

gen. Zo werd door minister Cramer in

2009 de kredietcrisis als oorzaak ge-

noemd van het tekort aan afval voor af-

valverbrandingsinstallaties (AVI’s). 

BRBS Recycling denkt eerder dat door

goed afvalbeleid en innovatie in de recy-

clingsector in Nederland afvalverbranding,

als één na onderste sport van de Ladder

van Lansink, inmiddels op haar retour is. 

Hierdoor is er geen ‘tekort aan afval voor

2 3
AVI’s’ maar is er veel eerder sprake van

‘een AVI-overcapaciteit’. Het is juist de re-

cyclingsector die door de kredietcrisis hard

is getroffen. 

De oplossing van het probleem van deze

AVI-overcapaciteit ligt hem niet in afwach-

ten totdat de markt weer aantrekt. De op-

lossing moet gezocht worden in een juis-

te en fundamentele analyse van de pro-

blematiek. BRBS Recycling wachtte niet

af en heeft in 2009 onderzoek hierover

aan de Universiteit Utrecht uitbesteed.

Daarbij is een bredere coalitie aangegaan

met andere recyclingsectoren om tot een

breed gedragen visie te komen. 

De vereniging 

In het afgelopen jaar heeft BRBS Recy-

cling de ledengroei kunnen vasthouden. 

Ook voor het jaar 2010 zal dit zeker het

geval zijn, gezien de toegenomen interes-

se van recyclingbedrijven in een goed

functionerende brancheorganisatie voor

de recyclingsector. 

De nieuwjaarsborrel, die in 2009 voor het

eerst werd gehouden en wel in het pitto-

reske dorp Bruchem, was druk bezocht,

geanimeerd en direct een groot succes.

De ledenvergaderingen in Hoog Soeren

worden goed bezocht. Sprekers van for-

maat zoals de heer J. van den Heuvel, di-

recteur van DCMR en de heer F. Merkx,

rechercheur Regionaal Milieuteam Noord-

Brabant, zorgen dat, naast de informatie

vanuit het bureau en de hieruit voortvloei-

ende discussies, deze bijkomsten infor-

matief en interessant blijven.

Een kritische noot is de voortdurende te

lage respons van de benchmark. De

noodzaak van de benchmark is evident,

maar helaas zijn nog niet alle leden hier-

van doordrongen. 

Met de heer Menno Knip (voormalig bur-

gemeester van Almelo) als laatst toege-

treden lid is de Raad van Advies van

BRBS Recycling voltallig. Door de anten-

ne- en klankbord/adviesfunctie heeft de

Raad van Advies in communicatief op-

zicht een sterk toegevoegde waarde voor

de vereniging.

De relatie met donateurs is in 2009 geïn-

tensiveerd. Leden zien het over het alge-

meen als een pluspunt om ook via BRBS

Recycling contacten te kunnen onder-

houden met hun toeleveranciers.

De vereniging heeft hierdoor een extra

functie op het gebied van uitwisseling van

kennis en kunde binnen de sector.

Europa

Nog steeds blijkt Nederland in het kader

van recycling een interessant land te zijn

voor zowel stakeholders uit andere Euro-

pese landen als voor landen buiten Euro-

pa, om kennis en kunde op te halen. 

Mede daarom heeft BRBS Recycling zich

in het afgelopen jaar aangesloten bij het

nieuw opgerichte NWMP (Netherlands

Waste Management Partnership), een ini-

tiatief van het ministerie van Economische

Zaken. Doelstelling van het NWMP is het

bevorderen van een steeds betere positi-

onering van Nederlandse know how op

het gebied van afvalbe- en verwerking bij

opdrachtgevers op internationale mark-

ten. 

Door de Europese Commissie is in 2009

het Direct-Mat project gestart, waarbij

BRBS Recycling is gevraagd haar kennis

in te brengen. Middels dit Direct-Mat pro-

ject wordt alle kennis gebundeld op het

gebied van recycling van wegenbouwaf-

val. De planning is dat eind 2010 het pro-

ject is afgerond.

CEN normen

In het afgelopen jaar zijn de voor recy-

clinggranulaat meest belangrijke materi-

aaleigenschappen aan de Europese nor-

men EN 13242 en EN 12620 toegevoegd.

BRBS Recycling heeft de implementatie

in nationale normen begeleid, zodat de

belangen voor brekers hierbij worden vei-

lig gesteld. 

Het probleempunt ten aanzien van de uit

Europa afkomstige onduidelijke Samen-

stellingproef zal in 2010 worden aange-

pakt.

FIR

In 2009 heeft het 15e Interforum plaats-

gevonden. Het deze keer in Spanje door

de FIR georganiseerde congres voor de

recyclingindustrie blijft een trekpleister

voor recyclingbedrijven uit geheel Europa

en voor de Europese Commissie.

Als goede informatiebron en ‘sparring-

partner’ inzake nieuwe regelgeving die

vanuit Brussel komt, is de FIR voor BRBS

Recycling belangrijk. Daarnaast beschikt

FIR over de juiste contacten en goede in-

gangen waardoor de recyclingindustrie

haar invloed in Brussel kan laten gelden.  

De in 2008 reeds aangekondigde ‘article

status’ voor recyclinggranulaat is overge-

nomen, waarmee de Europese weg vrij is

voor de productstatus zonder in de pro-

bleemzone van REACH te komen.

Wetgeving

2e Landelijk afvalbeheerplan

Het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021

dat op 8 december 2008 werd gelan-

ceerd, is na een roerige vlucht uiteindelijk

net voor Kerst op 24 december 2009 ge-

land.

BRBS Recycling heeft sterk ingezet op

het behoud van de Ladder van Lansink.

Het door velen als weinig ambitievol be-

stempelde plan zal geen vervolg meer

krijgen. Als het aan minister Cramer ligt,

zal het volgende plan ‘Materialenbeleids-

plan’ genoemd gaan worden. Het visie-

document van BRBS Recycling ‘Kansen

benutten, Recycling in CO2-perspectief’

van oktober 2008 heeft in 2009 nog sterk

nageklonken. Recycling is duidelijk terug

op de politieke agenda. Ook diverse

Tweede Kamerleden hebben het afgelo-

pen jaar leden van BRBS Recycling be-

zocht, om zich een beter beeld te kunnen

vormen van deze industrie. 

Tweede Kamerlid Jan 

Boelhouwer (r) op bezoek bij de VAR.

De bakens worden langzaam maar zeker

verzet. Zo dient bijvoorbeeld grof huis-

houdelijk restafval in het vervolg ook via

sorteerinstallaties verder uitgesorteerd te

worden en mag deze stroom niet meer

worden verbrand. Ook is door minister

Cramer tot 2020 een AVI-moratorium af-

gekondigd. 

Ketenbeleid

Omdat VROM van oordeel is ‘Langza-

merhand lopen we nu tegen de grens van

de mogelijkheden tot verdere verminde-

ring van de milieudruk door afval’ heeft zij

in het nieuwe LAP ingezet op ketenbeleid

en heeft een zevental prioritaire stromen

benoemd. BRBS Recycling ondersteunt

de gedachte van ketenbeleid, maar heeft

ook aangegeven het te betreuren als te

vroeg de focus wordt weggehaald van af-

valbeleid en recycling. BRBS Recycling is

van mening dat recycling in principe nog

maar in de kinderschoenen staat en dat

er nog meer hoogwaardiger recycling te

realiseren is en dat dit bovendien sub-

stantiële milieuwinst oplevert.

Recyclen is vooruitzien!

Het zijn de ideeën van recyclingbedrijven,

die het fundament kunnen gaan vormen

van het nieuwe ketenbeleid van minister

Cramer. Met haar prioritaire stromen uit

het nieuwe LAP zijn we hard op weg

naar: “Hoe krijgen wij de laatste schakel

in de keten”.

Recycling van bouw- en sloopafval, non-

ferro stromen als aluminium en zink,

PVC, grof huishoudelijk restafval en gips.

Allemaal materialen die door de minister

zijn aangewezen als prioritaire stromen

waar de komende jaren extra aandacht

voor zal zijn om de milieudruk te verla-

gen. 

Een kans voor de recyclingsector en een

taak voor de vereniging om de overheid

te overtuigen van het feit dat met meer en

betere recycling een nationaal belang is

gemoeid. 

Een economisch belang voor behoud van

grondstoffen en verdere uitbouw van ken-

nis en kunde op het gebied van hoog-

waardige afvalverwerking.

Schoon en Zuinig: 

een schone kans

Evaluaties van het project Schoon en Zui-

nig geven aan dat zonder beleidsaan-

passingen de doelstellingen niet door mi-

nister Cramer gehaald zullen worden.

Daarom is in 2009 aan ECN de opdracht

gegeven om het effect van nieuwe be-

leidsinstrumenten op genoemde doelen

door te rekenen. BRBS Recycling is door

VROM gevraagd eveneens nieuwe be-

leidsinstrumenten aan te dragen, waar-

mee een doelstelling zoals ‘CO2-reductie’

wel haalbaar wordt. 

Resultaten van het door BRBS Recycling

geïnitieerde onderzoek van de Universi-

teit van Utrecht worden begin 2010 ver-

wacht en zullen in het kader van Schoon

en Zuinig worden meegewogen.

BRBS Recycling waarschuwt in deze

voor subsidies op restwarmtetoepassing. 

Deze subsidies mogen nooit ten koste

gaan van recycling. Milieuhygiënisch

heeft namelijk recyclen altijd de voorkeur

boven verbranden. Een standpunt dat

ook door de Tweede Kamer is aangege-

ven en door minister Cramer wordt ge-

deeld. 

Menno Knip

Tweede 

Kamerlid 
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Berlimontegebouw in Brussel
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