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recyclingbranche pleit voor strengere eu-regels

‘Duimschroeven mogen worden aangedraaid’
De ambities van de Europese
Unie voor de recycling van
bouw- en sloopafval zijn te
mager, vindt de recyclingbranche. ‘Met scherpere EU-wetgeving kunnen we onze vleugels
ver over de grenzen uitslaan.’
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(

Ruimte , infR a en veRkeeR

(

Geert Cuperus is secretaris-generaal
van de Fédération Internationale
du Recyclage (FIR), een Europese
koepelorganisatie voor de recyclingbranche, die is gevestigd in Brussel.
Hij constateert dat in de EU het be-

verbranden en het storten van afval.
‘De commissie heeft als doelstelling voor het bouw- en sloopafval
geformuleerd dat in 2020 zeventig
procent hergebruikt wordt,’ vertelt
Cuperus. ‘Dat deel moet dan een
‘nuttige toepassing’ krijgen. Zeventig procent is veel in vergelijking
met de situatie in sommige landen
nu. In Spanje wordt bijvoorbeeld
maar tien procent van het bouw- en
sloopafval hergebruikt. Maar de
ambities van de Europese Unie liggen toch onder de prestaties die wij
in Nederland nu al leveren. Onze
recyclebedrijven hergebruiken ongeveer 95 procent van het bouw- en
sloopafval. Daarmee staan we dus
aan de top in Europa en misschien
wel in de wereld.’

Cuperus ziet nog een ander belangrijk manco in de Europese regelgeving. De Europese Commissie
hanteert bij de formulering van
de afvalhiërarchie ook het begrip
levenscyclus. Als een afvalproduct
aan het eind hiervan zit, zou het
toch verbrand of gestort mogen
worden. Hiermee wordt lidstaten
die geen heil zien in recycling, ook
een ontsnappingsroute geboden.
‘Als ze langs deze weg ook kunnen blijven storten, zullen we de
doelstelling van zeventig procent in
hergebruik van bouw- en sloopafval
in de Europese Unie in de praktijk
niet gaan halen.’
Hij is niet bang dat de lagere
Europese standaarden ertoe zullen
leiden dat de Nederlandse standaard

directeur van BRBS Recycling, de
branchevereniging van puinbrekers
en sorteerbedrijven. ‘We waren onlangs met een afvaardiging op
bezoek bij een afvalverwerker
in Boedapest, waar de grootste
puinbreker van het land stond te

‘De tendens is dat we ons
spiegelen aan lagere
Europese gemiddelden’
pruttelen. Nou, in Nederland zou
die installatie absoluut de kleinste
zijn. De industrie staat daar nog
helemaal in de kinderschoenen.
Ze willen daar dolgraag van onze
ervaringen leren.’

Max de Vries (links) en Geert Cuperus, beiden werkzaam in de recyclingbranche, menen dat Nederland kan profiteren van aangescherpte Europese normen. ‘We zijn zover dat we met zogeheten near-infrared-technieken werken, met kleurscheiding en met röntgen. Daar kunnen we in andere landen ook mee aankloppen,’ aldus De Vries. Foto: wiebe Kiestra

sef doordringt dat afval niet alleen
afval is, maar ook weer als grondstof
gebruikt kan worden. ‘De Europese
Commissie heeft onder meer 14 kritische grondstoffen geïdentificeerd
waarvan ze het hergebruik wil gaan
regelen. Dan gaat het om zeldzame
metalen die we van ver halen, maar
die we wel hard nodig hebben voor
onze mobieltjes en andere elektronische apparatuur. In het kader van de
zogenaamde 2020-strategie, gericht
op het competitiever maken van de
Europese economie, streeft Brussel
ook naar een efficiënter gebruik van
grondstoffen.’

Nuttig
De Europese Commissie is daarnaast bezig met de vastlegging van
de zogenaamde afvalhiërarchie,
in Nederland beter bekend als ‘de
ladder van Lansink’. Uitgangspunt
hiervan is dat hergebruik van
materiaal voorrang heeft boven het

De woordvoerder van de internationale recyclingbranche vindt ook dat
de Europese Commissie een veel te
ruime formulering van het begrip
nuttige toepassing hanteert. ‘Dit is
toch een heel gemeen addertje onder
het gras. De commissie beschouwt
backfilling, opvulling, als een vorm
van nuttige toepassing. Maar ze
laat volstrekt in het midden wat dat
precies is. Er is geen document met
een duidelijke definitie.’
Het kan gaan om de opvulling van
bouwterreinen met puinafval, of
om opvulling om het landschap
zogenaamd te cultiveren. Alles is
mogelijk. Cuperus is bang dat onder
het mom van backfilling lidstaten
gewoon doorgaan met storten ‘Veel
landen, niet alleen de zuidelijke
lidstaten, staan nu al opvulling op
grote schaal toe. Dan is er toch geen
sprake van een gesloten cyclus, en
lekt er toch veel afval weg uit het
systeem.’

omlaag getrokken wordt en dat er
in ons land minder gerecycled gaat
worden. ‘Maar we missen wel een
kans om met onze kennis er ervaring in Europa de boer op te kunnen
gaan.’
Op dit punt wordt Cuperus krachtig bijgevallen door Max de Vries,

Ambities
Volgens De Vries zou Europese
regelgeving met hogere ambities
een belangrijke stimulans kunnen
betekenen voor de Nederlandse
recyclingindustrie. ‘We kunnen dan
onze kennis en kunde in landen
als Hongarije en Roemenië en

andere landen gaan vermarkten. De
branche kan met scherpe Europese
regels haar vleugels uitslaan ver
over de grenzen. Vergeet niet welke
investeringen en financieringsbronnen kunnen vrijkomen met hoge
standaarden voor hergebruik. Dat
zou best wel eens om miljarden
kunnen gaan.’ De Vries wijst ook op
een rapport van milieuorganisatie
Friends of the Earth, die becijferde
dat met een striktere toepassing van
de afvalhiërarchie, en dus ook een
veel grotere nadruk op recycling,
een half miljoen nieuwe banen in
Europa kunnen ontstaan.
‘De recyclingbranche heeft de laatste
twee decennia een grote technologische sprong gemaakt. Eerst was het
al heel wat als een afvalverwerker
een magneetband bezat. Nu zijn
we zover dat we met zogeheten
near-infrared-technieken werken,
met kleurscheiding en met röntgen.
Daar kunnen we in andere landen
ook mee aankloppen.’ De Vries ziet
verschillende bedrijven al die beweging maken. Het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I) is hier enthousiast
over, maar het zou volgens De Vries
nog veel schelen als het departement zich in Brussel ook hardmaakt voor scherpe doelstellingen
voor recycling. ‘We zijn misschien
koploper in Europa met hergebruik,
maar daar mogen we niet tevreden
mee zijn. Ik zie toch een beetje de
tendens dat we erg kijken naar de
lagere Europese gemiddelden, en ons
daaraan spiegelen. Maar de branche
heeft het nodig dat hier de duimschroeven aangedraaid blijven.’
In Nederland zelf kan er ook nog
winst geboekt worden met recycling, meent De Vries. Hij is blij dat
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu bereid is een einde te maken
aan de afvalstatus van sommige
recyclingproducten. ‘We willen heel
graag dat recyclinggranulaat in het
Bouwbesluit wordt opgenomen als
een grondstof voor beton. In 2004
waren we daar al mee bezig, maar
toen is het blijven liggen.’
De overcapaciteit van de verbrandingsovens is zijn branche een
doorn in het oog. Goede naleving
van afvalregels moet ertoe leiden
dat minder recyclebaar afval, zoals
dakresten, in de ovens verdwijnt.
‘We hebben berekend dat met een
nog grotere nadruk op hergebruik
van afval in Nederland alleen al
tienduizend extra banen geschapen
kunnen worden.’

Bert Platzer
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SC-special: investeren in stimuleringsbeleid
de bezuinigingen van 18 miljard euro zullen alle belanghebbenden bij subsidieregelingen gevoelig raken. regelingen
zijn teruggedraaid of verdwijnen, budgetten worden gedecimeerd. Hoe zal het subsidielandschap er na de miljoenennota 2012 voor staan? sC komt op 8 juni van dit jaar met een special over de nabije toekomst van ons stimuleringsbeleid. Breng nog voor de zomer uw visie in. welke regelingen moeten behouden worden, welke faciliteiten moeten beschikbaar komen om de innovatiekracht van onze kenniseconomie op stoom te houden? in de special investeren in
stimuleren biedt sC u het platform om de relevante beïnvloeders uw expertise mee te geven. de special wordt ook
meegestuurd met pm en energiegids.nl en uitgedeeld op het nVas subsidiecongres op 14 juni.
Meer weten?
neem uiterlijk 16 mei contact op met salesmanager asha narain, (070) 378 95 11, a.narain@sdu.nl of met media-adviseur
Jasper slagboom, (070) 378 02 11, j.slagboom@sdu.nl

