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In 2006 is in Brussel de commissie
Dangerous Substances ingesteld.
Een commissie die voor Europa het
zogenaamde Europese Bouwstof-
fenbesluit zal voorbereiden. Gezien
het belang hiervan voor brekerbe-
drijven heeft de BRBS besloten om
zitting te nemen in de Nederlandse
spiegelcommissie. 

De BRBS heeft in het afgelopen jaar
nauwe contacten onderhouden met
handhavende instanties. Onlangs is
de BRBS gevraagd zitting te nemen
in de projectgroep Frontoffice afval-
stoffen. Dit project, geleid door
VROM Inspectie, heeft als doel de
branche door te lichten en voorstel-
len te doen voor betere handhaving
en de mogelijkheden te bestuderen
voor nauwere samenwerking tus-
sen handhavende instanties onder-
ling.

Het LOM (Landelijk Overlegorgaan
Milieuhandhaving) heeft de hand-
havingprocedure voor mobiel bre-
ken in samenwerking met de BRBS
aangepast. Opvallend zijn de hoge
boetes die worden opgelegd bij
overtreding van de AMvB Mobiel
breken.

Door de Arbeidsinspectie werd in
eerste instantie voor alle voertuigen
in binnenruimten roetfilters geëist.
Door de BRBS is uitstel tot 1 janua-
ri 2007 bewerkstelligd en is ook het
middelvoorschrift roetfilter geen
harde eis meer. BRBS heeft van de
Arbeidsinspectie de ruimte gekre-
gen om begin 2007 in samenwer-
king met de bond Het Zwarte
Corps tot een plan van aanpak te
komen. De Arbeidsinspectie zal bij
bedrijven, die een aanschrijving met
eis tot naleving hebben gekregen,
hier rekening mee houden. 

In het jaar 2006 zijn door de BRBS,
met wisselend succes, verschillende
verzoeken tot handhaving gedaan. 

In 2006 is gestart met een bench-
mark voor breker- en sorteerbedrij-
ven. Een wezenlijk onderdeel van
en voor leden van de BRBS, maar
ook om in de diverse discussies en
overleggen met argumenten te kun-
nen onderbouwen. 
De inventarisatie van de kwaliteit
van het granulaat is zeer voorspoe-
dig verlopen. De geheel nieuwe in-
ventarisatie naar de volumes aan-
gevoerde en verkochte afvalstoffen
en producten gaf, na een aarzelen-
de start, steeds interessantere
marktinzichten.

Voor brekerbedrijven is 2006 een
jaar van inventariseren geweest.  In-
ventariseren naar de kwaliteit van
het recyclinggranulaat, naar de in-
teractie met regelgeving en naar het
vertrouwen van de afnemer. In een
strategische sessie met het bestuur
zijn hiervoor de uitgangspunten en
doelen geformuleerd.
Eén van de doelen voor het jaar
2007 is het vergroten van het ver-
trouwen in de kwaliteit van recy-
clinggranulaat. Met als uitgangs-
punt dat de BRBS  de lat altijd al-
hoog heeft liggen, wil zij meer
transparantie bewerkstelligen en de
markt beter informeren over de
kwaliteit van haar producten. Zien
is geloven.
Meer concreet zijn de volgende ac-
ties in de Algemene Ledenvergade-
ring van 22 november afgesproken: 
1. maatregelen ter verbetering van-
het imago;

2, wetswijzigingen met als doel har-
monie te brengen tussen statio-
nair en mobiel breken (gelijke
monniken gelijke kappen);

3. de sector bepaalt zelf haar pri-
vaatrechtelijke controlesysteem;

4. streven naar transparantie;

5. ondersteuning van handhavende
over heid;

6. facilitering leden ten aanzien van
databeheer en management.

In 2007 zullen deze acties worden
uitgevoerd.
Mede in dit kader is het oude pro-
gramma Krek geactualiseerd tot
Kreg dat begin 2007 aan leden ter
beschikking gesteld zal worden.

Om situaties met grote overschot-
ten aan recyclinggranulaat zoals de-
ze zich in 2003 en 2004 hebben
voorgedaan beter het hoofd te kun-
nen bieden heeft de BRBS de voor-
bereidende werkzaamheden ver-
richt om recyclinggranulaat in de
toekomst gemakkelijker als toeslag-
materiaal voor beton toegepast te
krijgen. Voor deze tweede hoofd-
stroom zijn in 2006 een aantal be-
langrijke resultaten geboekt te we-
ten:
- samen met VOBN is de kwaliteit
voor betongranulaat 4-31,5 ten be-
hoeve van beton vastgelegd in een
productblad; 
- CUR-commissie 85 heeft haar con-
cept aanbeveling vastgesteld voor
50 % betongranulaat in beton; 
- CUR aanbeveling 106 BSA-zand in
beton is in concept vastgesteld

Tevens is met de VOBN overeenge-
komen dat in navolging van beton-
granulaat 4-31,5 in 2007 afspraken
over de kwaliteit van BSA-zand ge-
maakt zullen worden.
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Inleiding 
In het afgelopen jaar 2006 heeft de BRBS (Branchevereniging Recycling
Breken en Sorteren) zich weer op voor breker- en sorteerbedrijven be-
langrijke dossiers gemanifesteerd en zijn ook op verschillende fronten
goede resultaten geboekt.
BRBS vertegenwoordigt circa 75% van de totale markt van bouw- en
sloopafval in Nederland. De noodzaak om blijvend aandacht te geven aan
recycling van bouw en sloopafval is ook dit jaar weer onderstreept. In de
in dit jaar mede door BRBS uitgevoerde scenariostudie wordt voorzien
dat de huidige 25 Mton bouw- en sloopafval in het jaar 2025 wel eens uit
zou kunnen komen op 44 Mton.

Het kwartaalblad BEwerken van de
BRBS wordt goed gelezen en ge-
waardeerd, heeft een stevige plek
verworven binnen de afvalmaga-
zines die in Nederland worden uit-
gegeven en is steeds aantrekkelijker
voor adverteerders. In 2006 lag de
advertentieopbrengst meer dan
60% hoger dan in het jaar 2005. 
Eind 2006 is op de website van de
BRBS een apart onderdeel specifiek
voor leden ontwikkeld, waarmee
leden sneller en directer kunnen
worden geïnformeerd over actuele
van belangzijnde zaken en activitei-
ten binnen de vereniging. In janua-
ri 2007 kunnen de leden hier al ge-
bruik van maken.
Het secretariaat is per 1 oktober
versterkt met de heer P. Broere. Hij
geldt als één van de specialisten
waar het gaat om de BRL 2506 en
het Bouwstoffenbesluit. Ook op het
gebied van NEN en CEN normen
zal Broere veel gaan betekenen voor
de BRBS.

Centraal
In 2006 heeft de BRBS diverse regu-
liere en ad hoc overleggen gevoerd
met de ministeries van VROM,

SZW en EZ. Waar nodig is
rechtstreeks met de Staats-
secretarissen Van Geel, Van
Hoof of Van Gennip van
respectievelijk VROM, SZW
en EZ gecommuniceerd. Ook
is op een aantal dossiers het
geluid van de BRBS via de
Tweede Kamer te horen ge-
weest. 
Door de goede contacten met an-
der brancheorganisaties en instel-

lingen heeft de BRBS via meerdere
kanalen haar standpunten kunnen
neerleggen. De BRBS heeft haar po-
sitie in 2006 verbeterd waar het gaat
om in het Haagse gehoord te wor-
den. BRBS wordt dan ook steeds
meer benaderd om haar visie te ge-
ven zoals in het afgelopen jaar on-
der meer gebeurde met: 
- de voorbereidingen van de Toe-
komstagenda Milieu van Staatsse-
cretaris Van Geel;

- het Frontoffice afvalstoffen, naar
aanleiding van de motie Aptroot
(2e Kamerlid), inzake de stroomlij-
ning en samenwerking van hand-
havende instanties;
- de commissie Tommel inzake het
advies voor de Nederlandse
grond stoffenvoorziening aan
Staatssecretaris Schultz-Verhagen;
- deelname aan de klankbordgroep
AMvB Sloop; 
- verbetering van de handreiking
voor handhavers inzake mobiel
breken.

Mede door toedoen van de BRBS en
het door de BRBS in 2005 uitge-
voerde onderzoek naar de gevolgen
van het gewijzigde Inrichtingen en
Vergunningen Besluit is de AMvB
Melden & Registreren reeds in 2006
geëvalueerd. De oneigenlijke con-
currentie die BRBS-bedrijven erva-
ren als gevolg van bedrijven met
minder dan 15.000 ton doorzet en
mobiele brekerinstallaties, die niet
behoeven te melden, is via de Twee-
de Kamer, VROM en in de evalua-
tie van de AMvB Melden & Regi-

streren bespreekbaar gemaakt. Ook
in de evaluatie van het Besluit Fi-
nanciële Zekerheid, die in 2006
plaatsvond, heeft de BRBS haar ar-
gumenten gegeven waarom dit Be-
sluit overbodig is. Als hoofdargu-
ment gold hierbij dat met dit Besluit
noch de problematiek rondom de il-
legaal opererende bedrijven noch
de matig tot slecht handhavende
overheid zal worden opgelost. 
Bij de beïnvloeding van het nieuwe
Besluit Bodemkwaliteit 2007 is, me-
de door leden aangereikt cijferma-
teriaal van de kwaliteit van recy-
clinggranulaat, de BRBS zeer suc-
cesvol geweest. De in eerste instan-
tie opgestelde rigide eisen, waar-
door meer dan 50 % recyclinggra-
nulaat zou moeten worden afge-
keurd en/of keuringskosten met
enkele miljoenen euro’s zouden stij-
gen, zijn tot reële eisen omgebogen. 

Een algeheel stortverbod voor het
sorteerresidu met alle extra kosten
en onveilige situaties van dien is
voorkomen door de extra lobby van
de BRBS en de brief aan VROM. 

Per 1 januari 2007 is de nieuwe Ar-
bo-wet in werking getreden. Een
van de grootste wijzigingen hierin
is het feit dat de Arbeidsinspectie
geen middelvoorschriften meer
stelt. De wijze waarop aan de doel-
voorschriften uit de Arbo-wet vol-
daan kan worden, wordt overgela-
ten aan werkgevers en werknemers.
In dit kader heeft de BRBS in het
najaar van 2006 een handzame di-
gitale RI&E opgesteld met specifiek
voor BRBS-leden een verdere uit-
werking met tal van tips en voor-
beeld checklijsten op de eigen web-
site. Deze RI&E kan als een soort ar-
bo-catalogus voor sorteer- en bre-
kerbedrijven worden gezien, waar-
mee grotendeels aan de nieuwe Ar-
bo-wet kan worden voldaan. 

Lokaal 
Lokaal is ingehaakt op provinciaal
beleid. In 2006 is onder meer in de
provincie Noord Brabant met suc-
ces het nieuwe grondstoffenbeleid
gewijzigd met meer ruimte voor re-
cyclinggranulaat, is een begin ge-
maakt aan imagoverbetering van
afvalbewerkende bedrijven en is de

afvalstof-grondstofdiscussie van re-
cyclinggranulaat uiteindelijk in het
voordeel van grondstof beslecht. De
door de BRBS voorgestelde open-
dag voor afvalbewerkende bedrij-
ven in Noord Brabant zal op 27 ja-
nuari 2007 plaatsvinden. 

Aangezien centraal geen actief be-
leid gevoerd wordt inzake recy-
clinggranulaat als grind- of zand-
vervanger heeft de BRBS haar lob-
by verlegd naar provincies zoals de
randstadprovincies (Noord- en
Zuid-Holland en Utrecht), Flevo-
land, Gelderland, Limburg en
Noord Brabant. Een uitvloeisel hier-
van is een door SenterNovem goed-
gekeurd subsidieproject in het ka-
der van de toepassingsmogelijkhe-
den van recyclinggranulaat in be-
ton, een project dat in 2007 van start
gaat.  

Tevens is bij verschillende gemeen-
ten aandacht gevraagd om niet lan-
ger betongranulaat maar menggra-
nulaat als wegfundering voor te
schrijven. 

In 2006 heeft de BRBS haar positie
in Brussel onder meer via de F.I.R.
verbeterd. Daarnaast zijn met name
de banden met Europarlementa-
riërs, waaronder  de heer Blokland,
verbeterd. Blokland mag als een
van de warme pleitbezorgers van
recycling in Brussel worden gezien.

Twee belangrijke dossiers waar het
afgelopen jaar de F.I.R. veel aan-
dacht aan gegeven heeft zijn:
- de afval-grondstof discussie; 
resultaat hiervan is geweest dat
Brussel recyclinggranulaat nu als
voorbeeld gebruikt om criteria te
ontwikkelen waarmee vastgesteld
kan worden of afvalstromen geen
afval meer zijn maar een secun-
daire grondstof.
- met betrekking tot de nieuwe ka-
derrichtlijn en de Thematic Strate-
gy on Waste heeft de F.I.R. haar
standpunten voor bouw- en sloop-
afval ingebracht.

Daarnaast is de BRBS vertegen-
woordigd in Europese CEN-com-
missies om de eisen die gesteld
worden aan ‘aggregates’ (gebroken
steenachtig materiaal; secundair en
primair) in lijn te krijgen met de
wensen van brekerbedrijven. In het
kader van grondstoffenvoorziening
is aandacht voor secundaire grond-
stoffen van het grootste belang. De
werkterreinen van de BRBS zijn
wegfunderingen, asfalt en toeslag-
materialen voor beton. Als belang-
rijk resultaat in de onderhandelin-
gen in Brussel is te noemen dat Eu-
ropa uiteindelijk niet heeft gekozen
voor het container begrip ‘aggrega-
tes’, maar dat betongranulaat,
menggranulaat, slakken et cetera
als afzonderlijke type producten
blijven bestaan, waarmee de huidi-
ge met name in Nederland opgeda-
ne ervaringen (‘Dutch Telephone-
book’) hun waarde blijven behou-
den.

De activiteiten in 2006 zijn gericht
geweest op bestaande en nieuwe
wet- en regelgeving, overleg met
overheidsinstanties, deelname aan
technische commissies van NEN en
CUR en lobby binnen diverse gre-
mia.
Ook is veel aandacht gegeven aan
ledenservice, zowel aan individue-
le leden als aan informatieover-
dracht naar de gehele branche, het
mede opstellen van nomen, het ma-
ken van brancheafspraken en het
doen van verzoeken tot handha-
ving.   
In dit jaarverslag treft u een alge-
meen overzicht aan van BRBS-acti-
viteiten in het jaar 2006 en een aan-
tal in het oog springende resultaten. 

Evenals in 2005 is ook in het jaar
2006 het ledenaantal en het aantal
donateurs verder gegroeid. Met vijf
nieuwe leden in 2006 blijkt de be-
langstelling van bedrijven om lid te

willen
zijn van de
BRBS onver-
minderd groot. 
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