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Macro-economische doorkijk 2016 voor de recyclingmarkt
Of de recycling sector nu al gaat profiteren van de voorzichtig positieve geluiden over de
Nederlandse economie valt nog te bezien. Zoals bekend ijlt de recyclingsector altijd na op de
algehele en in het actuele nieuws geventileerde economische ontwikkelingen, zo ook nu.
Daarnaast zitten er voor de recyclingindustrie, ondanks de focus op de circulaire economie,
een aantal zaken tegen en is weer eens duidelijk dat Nederland niet op een eiland leeft.
Op diverse plaatsen wordt gesproken over een broos herstel van de Nederlandse economie, een en
ander gebaseerd op de nieuwste CBS-cijfers. Overigens kwam het afgelopen kwartaal slechts op een
magere 0,1 procent groei. In de huizenmarkt lijkt de groei door te zetten. “De tegenvallende
economische groei in het derde kwartaal wordt bevestigd door het ondernemersvertrouwen, dat in de
COEN-enquête een kleine pas op de plaats maakt, maar nog steeds positief is. Vooral de
ondernemers in de bouw zijn minder positief dan een kwartaal eerder. Daarbij zag slechts één op de
tien bedrijven de winstgevendheid in de laatste drie maanden stijgen”, aldus VNO-NCW.
De recyclingmarkt heeft in de afgelopen jaren een stevige veer moeten laten. Uit de benchmark van
BRBS Recycling werd in 2014 een teruggang in volume geconstateerd van circa 30% ten opzichte
van 2009. In 2015 lijkt het afvalvolume te stabiliseren tot licht te stijgen. Ook de bouwproductie heeft
de afgelopen jaren 2012, 2013 en 2014 een stevige teruggang gekend van
-7,5%, -5,0% respectievelijk -1,0% (CBS en ramingen ING Economisch Bureau). De totale grind- en
zandmarkt is in diezelfde jaren 2008 (ca 45 Mton) met meer dan 30% gekrompen naar ca 30 Mton in
2014 (bron: structuuronderzoek NVLB).
Nog enkele cijfers
Voor het jaar 2016 zullen de lonen volgens het NEA gemiddeld met 3,3% gaan stijgen, de rentekosten
met 30,1% en brandstofkosten met 3,5%. En natuurlijk zit op het bij recyclingbedrijven vrijkomende
residu een afvalstoffenbelasting van € 13,- per ton als dit gestort of verbrand wordt. Per 1 juli 2015
geldt dit ook voor diezelfde stromen als deze geëxporteerd worden.
Het broze herstel waarover gesproken wordt, is helaas nog niet terug te vinden in de recyclingsector
en kan hiervan dan ook nog niet meeprofiteren. Daarbij vallen nog een aantal andere zaken op, die
niet meewerken aan het herstel van de recyclingsector.
Door de almaar stijgende stortkosten in Engeland vindt steeds meer afval zijn weg naar het vaste
land, waardoor er een overcapaciteit aan afvalhout op de Nederlandse markt is ontstaan en de
afvoerkosten voor gesorteerd afvalhout een factor 3 à 4 zijn gestegen door de sterk dalende vraag
van de spaanplaatindustrie en biomassa-installaties. Ook de schrootprijs is door productiebeperkingen
vanwege tegenvallende groeicijfers van China meer dan gehalveerd (bron vraagenaanbod.nl). Lieten
de omzetcijfers in de GWW-sector in 2014 een lichte groei zien, in het lopende jaar 2015 vielen deze
cijfers weer met circa 10% terug (CBS).
Al met al nog geen halleluja voor de recyclingsector, ondanks dat we nationaal als ook Europees de
piketpalen hebben uitzet voor de zo gewenste circulaire economie, waarin Recycling een
onlosmakelijk onderdeel vormt.
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