
                                      
 
 

 
                                         
Convenant Thermische Reinigers TAG geldend voor de periode 2021 – 2023 
 
Het voorliggende document bestaat uit twee delen: 
 

A. Situatiebeschrijving en probleemformulering (achtergrondinformatie) 
B. De ondertekende verklaring van TAG-reinigers t.a.v. het niet exporteren van TAG in de 

periode 2021 – 2023 
 
A. Situatiebeschrijving  

• In februari 2000 hebben alle bij de monitoring van de TAG-verwerking betrokken partijen 
vastgelegd dat ‘’teer uit de keten’’ moet. Hierover zijn afspraken gemaakt en deze worden 
gemonitord door het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt. In dit overleg zijn alle 
betrokken partijen vertegenwoordigd (o.a. IenM, IPO, Rijkswaterstaat, Gemeenten,  
TAG-reinigers, etc.) 

• De Nederlandse wetgeving verbiedt toepassing van ongereinigd TAG in Nederland. Dit is 
vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.  

• Sinds juli 2007 maakt een bepaling op grond van EVOA export van TAG naar Europese 
lidstaten mogelijk als groene lijst stof indien het gehalte BaP < 50 mg/kg. 

• In het Landelijk afvalbeheerplan 3 (verderLAP3) 2017-2029 is thermisch reinigen 
opgenomen als minimum standaard (sectorplan 34) voor vrijkomend asfalt met een  
PAK-10 gehalte groter of gelijk aan 75 mg/kg ds. 

• Thermisch reinigen van TAG is door de overheid benoemd als een vorm van duurzaam 
inkopen. 

• Ter promotie van het TAG-beleid onder de “ontdoeners”, met name overheden 
(Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen), en daarnaast voor 
opdrachtnemers in de GWW sector is de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer  
(Code MVW) opgesteld. 

• Eind 2009 en begin 2010 was er politieke onrust/onduidelijkheid met name over de export 
van TAG. Hierover zijn meerdere vragen gesteld in de Tweede Kamer. 

• In 2012 is de motie Bashir, kamerstuk 30872, nr. 85 door de Tweede Kamer 
aangenomen, waarbij aan de regering is gevraagd afspraken te maken met overheden 
om teerhoudend asfalt conform de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer in Nederland 
duurzaam thermisch te laten verwerken en dit vast te leggen bij de gunning van 
opdrachten. 

• Alle betrokken partijen van het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt hebben zich 
geconformeerd aan het beleid ten aanzien van TAG zoals verwoord in het LAP3 en willen 
hier actief uitvoering aan geven. 

• Sinds 2010 is er inspanning vanuit het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt om door 
middel van aanschrijving van gemeenten, provincies en waterschappen de aandacht op 
het TAG-beleid te vestigen. 

• Openbare aanbestedingen worden door leden van het Landelijk Monitoringsoverleg 
Teerasfalt gecheckt op vrijkomen van TAG. Indien het bestek niet duidelijk voorziet in 
thermisch reinigen, wordt de desbetreffende ontdoener (overheid) daarop gewezen. 

• Als daar redenen toe zijn worden ontdoeners in specifieke praktijksituaties eveneens 
vanuit het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt geadviseerd bij de aannemer een door 
de desbetreffende thermische reiniger te verstrekken bewijsmiddel op te vragen dat de 
specifieke partij TAG daadwerkelijk thermisch gereinigd is.    

• Ondanks de genomen acties door het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt vindt nog 
steeds export plaats van TAG, hetgeen de deelnemers aan het TAG-monitoringsoverleg 
ongewenst vinden en ingaat tegen en landelijk beleid en de code milieuverantwoord 
wegbeheer. 

 
 
 
 



                                      
 
 

 
                                         

• Het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt heeft in 2013 een brief aan de 
Staatssecretaris van IenM verzonden met de vraag hoe zij invulling gaat gegeven aan de 
door de Kamer aangenomen motie Bashir. 

• De Staatssecretaris van IenM heeft IPO en VNG in augustus 2013 een brief geschreven, 
waarin het beleid nogmaals voor het voetlicht wordt gebracht. Tevens heeft het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu de verlenging van de Code gepromoot. 

• Alle deelnemers uit het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt hebben nogmaals het 
beleid ‘teer uit de keten’ onderschreven en willen nog steeds hieraan invulling geven. 
Belangrijk hierbij is dat ontdoeners van teerhoudend asfalt de garantie krijgen dat indien 
teerhoudend asfalt wordt aangeboden bij één van de bedrijven die deze verklaring 
ondertekenen het teerhoudend asfalt daadwerkelijk thermisch gereinigd wordt. 
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B. Verklaring van TAG-reinigers

Om de ontdoeners zekerheid te geven dat zij duurzaam inkopen en zich houden aan de Code 
Milieu Verantwoord Wegbeheer en dat het door hen aangeboden teerhoudend asfalt thermisch
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1.        Onderstaande thermische reinigers en alle aan hen gelieerde bedrijven (in de meest ruime 
 zin) garanderen dat al het door hen geaccepteerde TAG thermisch in Nederland wordt 
 gereinigd. Zij garanderen tevens dat derden geen gebruik zullen maken van de hen ter 
 beschikking staande terrein- havenfaciliteiten t.b.v. export van TA(G).
2.       De bestuurders van onderstaande thermische reinigers nemen in het jaarverslag een 
 overzicht op van het aangeboden TAG voor thermische reiniging vanaf 01.01.2021 tot en 
 met 31.12.2023.
3.        De afspraak tussen ontdoener en de thermische reiniger blijft een bilaterale afspraak, die in
 een privaatrechtelijke overeenkomst wordt vastgelegd.
4.        Onderstaande thermische reinigers verplichten zich tot een correcte uitvoering van het 
 convenant op basis van vertrouwen, begrip en transparantie.
5.        Onderstaande thermische reinigers treden ten minste eenmaal per jaar met elkaar in 
 overleg om de verklaring te evalueren.
6.        Nieuwe thermische reinigers kunnen zich aansluiten bij deze verklaring indien zij de 
 beschikking hebben over een vergunde en operationele thermische reinigings-installatie.
7.       Onderstaande thermische reinigers van TAG verwachten een duidelijke 
 inspanningsverplichting van deelnemers aan het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt 
 om al het teerhoudend asfalt dat in Nederland vrijkomt thermisch te laten reinigen en export 
 tegen te gaan.
8.        Op aanvraag verstrekken onderstaande thermische reinigers een verklaring van 
 Thermische reiniging voor het door hen geaccepteerde teerhoudend materiaal aan de 
 opdrachtgever en rechtstreeks aan de ontdoener van het desbetreffende project waar het 
 materiaal uit een werk is vrijgekomen. In deze verklaring wordt tenminste vermeld: 
 hoeveelheid van het aangeleverde teerhoudend materiaal; het afvalstroomnummer waarop 
 het teerhoudende materiaal is binnengekomen; locatie of werk waar het materiaal is 
 vrijgekomen; de primaire ontdoener van de betreffende locatie of werk, opdrachtgever en 
 ontdoener.
9.        Bovengenoemde punten 3 en 8 gelden onverkort voor alle ontdoeners/opdrachtgevers met 
 uitzondering van buitenlandse ontdoeners/ontdoeners, die met onderstaande 4 thermische 
 reinigers van TAG andere collectieve afspraken hebben gemaakt.
10.      Onderstaande thermische reinigers van TAG promoten individueel als ook via het 
 Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt ontdoeners de onder 8 beschreven verklaring 
 op te vragen.




