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Crisis en duurzaamheid
Zoals voor veel sectoren was 2011 ook voor de
recyclingsector een moeilijk jaar. Gaf begin 2011
nog een lichte opleving te zien, na de zomer
verslechterde de markt zienderogen. De
economische teruggang zorgde voor minder
afzet, maar ook de aanvoer van afval liep terug.
In 2011 zijn duidelijk stappen gezet in de richting
van de betonindustrie.
Ten aanzien van overige (gemengde) afvalstoffen
worden steeds geavanceerdere scheidingstechnieken ingezet, waardoor restfracties ook steeds
kleiner worden.
Wel kampt de sector met meer faillissementen
en strategische overnames van bedrijven, die op
eigen kracht niet zouden overleven. Een aantal
bedrijven zegt zelfs ‘bezig te zijn om te overleven’.
Voor 2012 gaan bedrijven uit van een stabilisering
op het niveau waar de markt zich eind 2011
bevond. Verdere specialisatie en diversificatie van
het productenpakket zal naar verwacht zich ook
in 2012 verder doorzetten.
Uitzonderingen daargelaten weerspiegelen de
prijzen van grondstoffen nog niet altijd de noodzaak tot meer recycling. Met de wetenschap dat
laagwaardig verwerken van afval, zoals storten
en verbranden, in vergelijking met recycling in
de achter ons liggende jaren steeds goedkoper
is geworden, gaat de recyclingsector een niet
gemakkelijke periode tegemoet.

Door de steeds verder terugtredende overheid
en ook de eind 2011 ingetrokken afvalstoffenbelasting voor het storten van afval is duidelijk dat
de recyclingmarkt meer dan ooit op eigen benen
komt te staan.
De recyclingsector, zal meer dan in het verleden
is gebeurd, naar de ‘hogere treden’ van de ladder
van Lansink moeten kijken en de samenwerking
met de productie-industrie moeten aangaan.
“Daar worden de komende jaren de spelregels
van afvalverwerking herschreven. Dat gebeurt niet
primair door de overheid maar door bedrijven.
Het is een vorm van private sector regulering”
aldus de heer Herman Verhagen van Good
Company en schrijver van het boek ‘De Duurzaamheidsrevolutie’.
Duurzaam produceren zal meer en meer de
motor achter recycling worden en zal daarbij een
niet onaanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse
economische bedrijvigheid leveren.

Grootste afvalstroom
Vanwege de terugtredende overheid is een meer
zelfregulerende brekermarkt onvermijdelijk. Het
volume geproduceerd recyclinggranulaat is het
laatste decennium enorm toegenomen. Daarnaast stijgt het aantal nieuwe secundaire bouwgrondstoffen voor de wegenbouwmarkt. Dit leidt
tot een toenemende druk op deze markt.

Belangrijke vorderingen zijn gemaakt
De speerpunten van BRBS Recycling voor de
Beoordelingsrichtlijn Recyclinggranulaten (BRL
2506) zijn in het afgelopen jaar in de conceptregeling verwerkt. Dit concept is in grote lijnen
door het gezamenlijk college van deskundigen
geaccepteerd. Zo zijn verplichte GPS op alle
brekers en vereenvoudigde splitsregels in de
nieuwe regeling opgenomen.
Ook de productgroepenregeling, waar de sector
veel belang aan hecht, is overgenomen. In opdracht van BRBS Recycling heeft de Universiteit
Eindhoven wetenschappelijk aangetoond, dat
deze regeling zonder kwaliteitverlies van geproduceerde grondstoffen praktisch toepasbaar
is. Meerdere producten kunnen nu onder één
certificaat worden ondergebracht, waarvoor de
bedrijven wel als tegenprestatie binnen nauwere
milieuhygiënisch grenswaarden moeten gaan
produceren. Hiermee komt een einde aan de
zogenoemde ‘boerenmix’.
Een schoolvoorbeeld waar milieu en economie
hand in hand gaan.
Daarmee wordt de markt van brekerbedrijven
van bouw- en sloopafval een stuk transparanter,
zal het vertrouwen in het product gaan toenemen
en kan illegaliteit beter worden aangepakt.
De sector wil graag samen met de overheid optrekken om hoogwaardige en betrouwbare recycling
van de grootste afvalstroom (20Mton per jaar!)
in stand houden. Het wordt tijd, want het aantal
handhavingsgevallen dat door de sector wordt
geregistreerd neemt nog steeds niet af.

Wet en regelgeving
BRBS Recycling houdt de vinger aan de pols
daar waar het nieuwe en gewijzigde wet- en
regelgeving betreft. Voor de sector belangrijke
besluiten en of regelingen, die in het afgelopen
jaar zijn opgesteld of aangepast, zijn onder meer
het Bouwbesluit 2012, Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Activiteitenbesluit 3e tranche, Besluit bodemkwaliteit en het
Belastingplan 2012.
Een belangrijk aspect was realisatie van beleidsmatige koppeling tussen sloop en recycling.
Daarnaast is aangedrongen op wijzigingen die tot
meer recycling leiden van onder meer bitumineus
dakafval en afvalstromen van milieustraten.
In het kader van Ketengericht afvalbeleid van
het Ministerie van IenM, het AgentschapNL en
overige stakeholders, stuurt BRBS Recycling verder
aan op meer materiaalrecycling voor onder meer
de in het LAP2 genoemde prioritaire stromen
zoals bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk
afval en PVC. Stelling is genomen tegen het idee
om IPPC-bedrijven eveneens onder het Activiteiten-besluit te laten vallen.

Belastingplan 2012
Overigens blijkt diezelfde terugtredende overheid
nog wat onwennig te staan tegenover de private
sector regulering en heeft ze moeite om de markt
ook het noodzakelijke vertrouwen te gunnen.

In weerwil van alle lobby, die BRBS Recycling zich
heeft getroost, was vorig jaar een dieptepunt voor
de recyclingbranche het besluit van de 2e Kamer
om de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2012 te

laten vervallen. De afvalstoffenbelasting heeft
tot zeer recent haar dienst bewezen. Het per
1 januari 2010 verhoogde storttarief voor gevaarlijk afval heeft er nog voor gezorgd dat in dat jaar
circa 900.000 ton (40%!) minder gestort is.
Het na twee jaar weer afschaffen van deze
belasting getuigt niet van consistent overheidsbeleid. Naast de afval- en recyclingbedrijven (incl.
stortlocaties) zullen de primaire producenten van
onder meer de producenten van bitumen dakbedekking en asfaltproducenten sterke negatieve
gevolgen hiervan ondervinden.
De vraag is of Staatssecretaris Atsma met het
toegezegde verscherpt toezicht het gevaar van
‘sluikstorten’ kan voorkomen. Bovendien moet
er op inspectiekosten bespaard worden.

Afvalbrief ‘Meer waarde uit afval’
In de eind augustus 2011 door Staatssecretaris
Atsma aan de 2e Kamer aangeboden Afvalbrief
klinkt de stem van BRBS Recycling duidelijk door.
De Staatssecretaris zet in op meer recycling,
waardoor circa 2 miljoen ton Nederlands afval
niet verbrand maar gerecycled moet worden.
Ook geeft de Staatssecretaris aan dat hij met
BRBS Recycling tot ‘einde afval’ voor recyclinggranulaat wil komen en dat ten aanzien van grof
huishoudelijk afval er meer op sorteren gestuurd
moet worden. Allemaal positieve ontwikkelingen.
BRBS Recycling is evenwel van mening dat
ondanks de stevige doelstellingen van de Staatssecretaris het nog ontbreekt aan beleid om deze
doelstellingen af te dwingen.

Coalities
Om het belang van recycling nog duidelijker te
laten horen werkt BRBS Recycling samen met
andere branches en koepels.
Reeds lang stond op de rol - het aanhalen van
de banden met de slopersbranche-. In 2011 is
dit in gang gezet en zullen deze contacten ook

in de komende jaren verder bestendigd worden.
Aanleiding was het Bouwbesluit 2012. In nauwe
samenwerking met de slopersvereniging VERAS
is tot goede afspraken gekomen aangaande de
afkomende materialen van sloop. Deze afspraken
zijn uiteindelijk slagvaardig met VNO-NCW en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken gehonoreerd.
Naast de goede samenwerking, die BRBS Recycling heeft met de betonmortelindustrie (VOBN)
zijn, in het kader van de toepassing van granulaat
in beton, de banden met de Bond van Fabrikanten
van Betonproducten (BFBN) weer aangehaald.
Eerste gesprekken zijn gevoerd met de Chemiebranche VNCI en ook met Cumela om te bezien
waar de beide branches elkaar kunnen versterken.
Contacten zijn onderhouden met relevante bouwen afvalgerelateerde koepels en VNO-NCW.
Uiteraard zijn met de afval- en recyclingbranches
de nodige overleggen gevoerd en heeft BRBS
Recycling verschillende initiatieven genomen om
daar waar de belangen in elkaars verlengde lagen
tot gezamenlijke acties te komen met betrekking
tot bijvoorbeeld de Afvalstoffenbelasting en de
wenselijkheid van robuuste RUD’s. De gewenste
kwaliteitsverbetering van toezicht is buitengewoon belangrijk. De recyclingindustrie acht het
van groot belang dat Staatssecretaris van IenM
de heer Atsma hierin:
1. vasthoudt aan het basispakket voor de RUD’s;
2. het KPMG-advies volgt om te komen tot
robuuste RUD’s en zorgt dat elke RUD
fysiek in één gebouw wordt ondergebracht;
3. het aantal RUD’s tot een minimum beperkt;
4. de ervaringen van DCMR meer in het
geheel betrekt.

Europa
Naast het lidmaatschap van BRBS Recycling van
de internationale branche-organisatie voor
recycling van bouw- en sloopafval (FIR) is vorig
jaar besloten dat de vereniging ook meer zelf
in Europa haar lobby zal voeren. Per slot van
rekening komt op het ogenblik 83%! van alle
milieuregelgeving uit Brussel. Intussen heeft
BRBS Recycling voor recyclinggranulaat de
vleugels uitgeslagen in het netwerk van CEN
normcommissies, waarin voor recyclinggranulaat
van belang zijnde onderwerpen worden behandeld. BRBS Recycling zal waar nodig op meer
strategische plekken in het Brusselse lobbycircuit
gaan deelnemen.

nader toegelicht. Uit de grote opkomst blijkt maar
weer dat de sector zeer actief is op het gebied
van arbeidsomstandigheden. Niet verwonderlijk
overigens aangezien de Arbeidsinspectie benadrukt ‘dat bedrijven die werken volgens de regels
van de Arbocatalogus voldoen aan de wet’ en
een eerste inspectieproject al heeft aangekondigd. BRBS Recycling is in 2011 als bestuurslid
c.q. penningmeester toegetreden tot het bestuur
van de nieuw opgerichte Stichting Arbocatalogus
Afvalbranche.

Green Deals
Hiermee worden vroegtijdig bedreigingen en
kansen voor de recyclingmarkt gesignaleerd en
negatieve effecten op de Nederlandse recyclingbedrijven zo veel mogelijk voorkomen.
Op het ogenblik actuele zaken zoals het idee van
de Europese Commissie om bouw- en sloopafval
enkel op basis van pH tot gevaarlijk afval te willen
‘bombarderen’, dienen daarmee voorkomen te
worden. Ook mee invulling geven in de guidance
voor lidstaten om de Europese afvalstoffenregelgeving te implementeren is belangrijk.

Arbo zaken

BRBS Recycling behoorde met haar drie Green
Deals tot de koplopers van de eerste 59 Green
Deals, die met de overheid zijn gesloten. In goed
overleg met het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie heeft BRBS Recycling als een van de eersten een aantal innovatieve en duurzame projecten van leden aangereikt.
Door de overheid werden in de beginfase alleen
projecten die met energie van doen hadden
gehonoreerd. Hierdoor zijn een aantal duurzame
projecten uit de recyclingsector afgevallen.
Nu de overheid Green Deal een bredere scope
heeft gegeven ligt uitbreiding van het aantal projecten onder de paraplu van Green Deal Recycling
in de rede.
Binnen VNO-NCW werden de Green Deals van
BRBS Recycling gezien als voorbeeld ter navolging
voor andere branches.

Voor bijna 150 geïnteresseerden werd op 24
november 2011 door de sector in samenwerking
met de Arbeidsinspectie het zogenoemde Arbo
Café georganiseerd. Voor een breed publiek werd
de Arbocatalogus Afvalbranche gepresenteerd en

Ook is BRBS Recycling als partner betrokken bij
de Green Deal van MVO Nederland ‘Programma
verduurzaming betonketen’ en doet ze mee aan
de Groene Groei Deal van VNO-NCW.

BRBS Recycling zoekt samen met FIR naar internationale verbreding voor de FIR door deelname aan
internationale missies zoals in 2011 is gebeurd
naar Hongarije, Turkije en Zweden en met effect.

25 jaar granulaat in beton
“CUR rapport 125 ‘Betonpuingranulaat en
metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal
voor beton’, waarin verwezen naar twee van
de allereerste CUR aanbevelingen 4 en 5.”
We schrijven 1986.
Nu 25 jaar later lijkt de markt te kantelen.
De betonindustrie maakt zich werkelijk op voor
de toepassing van recyclinggranulaat in beton,
recyclingbedrijven merken een toenemende vraag
en vervolgens memoreert Staatssecretaris Atsma
in zijn Afvalbrief: “Het Ministerie van IenM werkt
samen met deze marktpartijen aan het realiseren
van meerdere regionale samenwerkingsverbanden.” Vervolgens kan de recyclingsector,
met leveringscontracten in de hand, aan meer
leveringszekerheid werken en wordt de kwaliteit
verder verhoogd met onder meer nieuwe recyclingtechnieken als ADR (Advanced Dry Recovery)
en Thermische reiniging.

Benchmark geeft vertrouwen
De nu 5 jaar bestaande benchmark voor recyclingbedrijven heeft met name voor de brekerbedrijven de nodige resultaten geboekt en
specifiek op kwalitatieve en markteconomische
aspecten effect gehad. Door inzicht te hebben in de marktgegevens konden aanzienlijke
besparingen worden gerealiseerd in keuringen op
CBR-waarden en ‘platte-stukken’. Ook kon met
het branchebrede inzicht in de milieuhygiënische
kwaliteit van recyclinggranulaat de sulfaatnorm in
2011 weer worden bestendigd.
Ten aanzien van kwantitatieve gegevens vallen er
nog wel eens ‘gaten’ in de data. Hiervoor wil
BRBS Recycling in het komende jaar een model
ontwikkelen, waarmee het voor leden eenvoudiger wordt om snel, volledig en vertrouwelijk
gegevens aan te kunnen leveren.

De vereniging
BRBS Recycling maakte ook in het afgelopen jaar
2011 een lichte groei door. Een positieve constatering in een tijd dat op allerlei gebieden de
broekriem wordt aangehaald.
In de loop van 2011 is het bureau verder versterkt
met Jan Hommes. Noodzakelijk, gezien de grote
hoeveelheid aan dossiers waar de recyclingsector
aandacht aan moet schenken zowel nationaal als
ook internationaal.
Ook moest de vereniging in het afgelopen jaar
helaas afscheid nemen van twee ‘zwaargewichten’ uit het bestuur. Hannet de Vries, die 6½ jaar
bestuurslid is geweest, waarvan 4½ jaar als
vice-voorzitter en later ook penningmeester en
Cees van Opstal, die 12 jaar als bestuurslid en
penningmeester in het bestuur heeft gezeten.
Beide personen hebben een stevig stempel op de
vereniging weten te drukken. Hannet de Vries met
haar enorme passie sterk extern gericht op beleid
en politiek en Cees van Opstal, met zijn enorme
kennis en ervaring, die als Haarlemmerolie voor
de vereniging partijen wist samen te brengen.
De vereniging is hen veel dank verschuldigd.
Ondertussen zijn twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Ton van der Giessen, directeur van de
Van Werven Groep en David Heijkoop, directeur
van Bentum Recycling Centrale. Dit alles vond
plaats in de prachtige ambiance van het kasteel
Ammersoyen tijdens de najaarsledenvergadering.
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