
De BRBS, Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren: de vereniging
van recyclingbedrijven die van bedrijfs- en bouw- en sloopafval en grof huis-
houdelijk afval nieuwe bouwmaterialen en andere producten maken. De
vereniging bestaat uit bedrijven met als hoofdactiviteit: breken en/of sorte-
ren. In totaal telt de BRBS circa 70 leden met in totaal meer dan 100 loca-
ties.

Circa 80% van de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval wordt door de le-
den van de BRBS verwerkt. Bouw- en sloopafval is één van de grootste af-
valstromen van Nederland, nu meer dan 20 miljoen ton per jaar met een
verwachte groei tot circa 44 miljoen ton in het jaar 2025. Daarnaast ver-
werken BRBS-leden grof huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstromen.

Van Heemstraweg West 2b
5301 PA Zaltbommel
Tel. (0418) - 68 48 78
Fax (0418) - 51 54 53
Email info@brbs.nl
Website www.brbs.nl

Jaarverslag 2008

In navolging op het visiedocument ‘Naar duurzaam grondstoffenmanagement, Re-
cycling als voorportaal’ werd in dit kader een vervolg visiedocument gepresen-
teerd en op 28 oktober 2008 als petitie aangeboden aan de vaste Kamercom-
missie van VROM.

> Lees verder

De in 2008 ingestelde Raad van Advies mag in de geschiedenis van de BRBS ge-
zien worden als een mijlpaal van formaat. Met enige trots kon de BRBS een aan-
tal leden van de Raad van Advies op haar Nieuwjaarsborrel van 14 januari 2009
introduceren.

> Lees verder

In 2008 zijn alle breekinstallaties van BRBS-leden voorzien van GPS. Inspectie-
diensten kunnen elk moment van de dag zien waar de brekerinstallaties staan en
of deze in bedrijf zijn.

> Lees verder

Raad van Advies

‘BRBS brekerbedrijven gaan transparant’

Visiedocument ‘Kansen benutten, recycling in CO2-perspectief’
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In de vorm van een professionele leden-
service worden leden geadviseerd bij be-
drijfsspecifieke problemen. Leden blijken
het secretariaat met vragen en ook met
verzoeken tot handhaving goed te kun-
nen vinden. Naast de individuele be-
drijfsbezoeken wordt het secretariaat ge-
middeld zo’n honderdmaal ingeschakeld.
Hiermee vervult het secretariaat als in-
formatiebron en adviseur een functie die
zeer gewaardeerd wordt. Ook ten aan-
zien van cursussen hebben de leden in
het afgelopen jaar het kantoor in Zalt-
bommel goed weten te vinden. 2008 was
een record met bijna 200 deelnemers die
één of meerdere, door de BRBS gege-
ven, cursussen volgden. Nieuw in de rij
was de cursus Statistiek voor brekers,
die bedrijven beter in staat stelt op basis
van goede statistische analyses het ei-
gen breekproces te beheersen, product-
uitval te voorkomen en waarmee dus di-
rect ook kosten bespaard kunnen wor-

den. In samenwerking met het Landelijk
Overleg Milieuhandhaving (LOM) heeft
de BRBS ervoor gekozen om met de cur-
sus asbestherkenning een kwaliteitsslag
te maken, waarmee acceptanten van be-
drijven nog beter toegerust worden op
hun taken. Belangrijk, omdat per slot van
rekening de kwaliteit van het eindproduct
voor een groot deel bepaald wordt door
een goed uitgevoerde acceptatieproce-
dure.

De in 2008 ingestelde Raad van Advies
mag in de geschiedenis van de BRBS
gezien worden als een mijlpaal van for-
maat. Met enige trots kon de BRBS een
aantal leden van de Raad van Advies op
haar Nieuwjaarsborrel van 14 januari
2009 introduceren. De volgende perso-
nen hebben zitting in de Raad van Ad-
vies: Jan Paul van Soest, zelfstandig ad-
viseur, Ton Holtkamp, voormalig directeur
van VROM, Wijnand Dalmijn, hoogleraar

g

BRBS behartigt de belangen van
de leden die reststoffen op een
maatschappelijk verantwoorde
wijze verwerken tot nieuwe en
kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten. Zij leveren hiermee een
belangrijke bijdrage aan een
duurzaam grondstoffenmanage-
ment in Nederland.

De aangesloten bedrijven recy-
clen afvalstoffen afkomstig van
bouw, sloop, bedrijven en huis-
houdens.

In voorliggend jaarverslag van de BRBS
berichten wij over een aantal vermel-
denswaardige verenigingszaken uit het
jaar 2008.

BRBS heeft zich het afgelopen jaar ver-
der geprofileerd als dé vereniging voor
recyclingbedrijven. De vereniging, die de
belangen behartigt van afvalbewerkende
bedrijven, die als producenten van
grondstoffen naar maximale recycling
streven.
Als missie is het afgelopen jaar vastge-
steld:

De BRBS wil een constructieve
bijdrage leveren aan een duur-
zaam grondstoffenmanagement
in Nederland.

De huidige verwerking van afval
in Nederland bestaat uit recy-
cling, verbranden en storten.
De BRBS vindt dat de keuze uit
deze verwerkingsopties moet
worden bepaald door de Ladder
van Lansink. De recycling van af-
valstoffen tot grondstof en
brandstof heeft daarom het pri-
maat en dient te worden gemaxi-
maliseerd. De BRBS pleit voor
een overheidsbeleid dat recy-
cling stimuleert.

De groeiende belangstelling voor de
BRBS heeft zich ook in afgelopen jaar
2008 vertaald in een ledengroei van
meer dan 5%.

Position BRBS

De vereniging
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grondstoffenkringloop en etstechniek TU
Delft, Hans Blokland, Europarlementa-
riër.

Verder is op communicatiegebied het se-
cretariaat uitgebreid en beter dan voor-
heen in staat de visie van de BRBS naar
stakeholders goed uit te dragen.

Wist u
En wist u dat het blad BEwerken in het
jaar 2008 haar tienjarige bestaan in stilte
heeft mogen vieren? Van een eerste uit-
gave in 1999, waarop heel bescheiden
het volgnummer ‘0 ’prijkte, is het blad
qua omvang en oplage bijna verdubbeld.
Een mooi resultaat van eenieder die zich
hiervoor heeft ingespannen en niet in de
laatste plaats van Ebco Vriend, redac-
teur-tekstschrijver, die met CEV-Produc-
ties al deze jaren het blad mee vorm
heeft gegeven.

De in het jaar 2007 succesvol gevoerde
lobby van de BRBS heeft in 2008 gere-
sulteerd in het intrekken van het Besluit
financiële zekerheid milieubeheer. Door
het doortastend optreden van Tweede
Kamerlid Liesbeth Spies van het CDA
wist zij in samenwerking met de VVD de
kamer te overtuigen van de nadelige ge-
volgen van het besluit, hetgeen resul-
teerde in een kamerbreed gesteunde
motie. Hiermee kwam een einde aan een
jarenlang omstreden besluit dat over de
provinciegrenzen heen voor veel onei-
genlijke concurrentie zorgde en de reke-
ning bij de verkeerde bedrijven legde.

Het LAP-2 vergde veel aandacht van de
BRBS. De BRBS vindt dat het LAP-2 te
weinig ambitie uitstraalt en zelfs schade-
lijk zal zijn voor de goede positie die Ne-
derland heeft in Europa ten aanzien van
recycling. In navolging op het visiedocu-
ment ‘Naar duurzaam grondstoffenma-
nagement, Recycling als voorportaal’
werd in dit kader een vervolg visiedocu-
ment gepresenteerd en op 28 oktober
2008 als petitie aangeboden aan de vas-
te Kamercommissie van VROM. In dit vi-
siedocument ‘Kansen benutten, recycling
in CO2-perspectief’ wordt aangegeven
hoe minister Cramer vanuit een geheel
onverwachte hoek ondersteuning krijgt in
haar strijd tegen de CO2-uitstoot.

Indien het overheidsbeleid specifiek ge-
richt wordt op recycling en maximale
energiewinning uit brandbaar restafval,
kan meer dan 4 Mton CO2 gereduceerd
worden.
Voor de BRBS is duidelijk dat zonder be-
leidswijziging Nederland afkoerst op een
AVI-overcapaciteit. Ook in de nabije Duit-
se markt is dit merkbaar. Deze overca-
paciteit trekt ook recyclebare stromen
aan. Recyclebedrijven ondervinden daar
nu al hinder van door het teruglopende
aanbod.
De tijd gaat snel, want waar eerst werd
gedacht dat pas in 2011 er zich een
evenwicht zou instellen tussen het aan-
bod aan brandbaar afval en de AVI-ca-
paciteit, blijken zich reeds in het najaar
van 2008 de eerste tekenen van een
AVI-overcapaciteit af te tekenen. Nieuwe
plannen ten aanzien van AVI’s doen het
ergste vermoeden. Voor Tweede Kamer-
lid Ger Koopmans (CDA) was er dan ook
alle reden om aan te geven dat VROM
niet om de petitie van 28 oktober 2008
heen kan! 2009 zal wat dat aangaat het
jaar van de waarheid worden.

Met het nieuwe Besluit bodemkwaliteit
dat in 2008 is vastgesteld moest ook de
BRL 2506 worden aangepast. De tijdige
aanvaarding door de Harmonisatie Com-
missie Bouw van SBK, heeft ervoor ge-
zorgd dat certificaathouders op tijd kon-
den omschakelen en binnen de over-
gangsperiode het certificaat konden om-
zetten. Volgens het Besluit bodemkwali-
teit moeten producenten zijn erkend om
bouwstoffen te mogen produceren. Pro-
ducenten dienen nu gecertificeerd te zijn
en zich hebben aangemeld bij Bodem +.
Een actie die zich vrij geruisloos heeft
kunnen voltrekken. Vermeldenswaardig
is nog het feit dat het door de BRBS
geïnitieerde onderzoek inzake vlakheids-
index van recyclinggranulaat heeft gere-
sulteerd in een analyse frequentieverla-
ging van eenmaal per maand naar een-
maal per jaar. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat slechts in uitzonderings-
gevallen niet voldaan kon worden aan de
vlakheidsindex. Gebleken is dat een ana-
lyse frequentie van eenmaal per jaar
ruim voldoende is om de kwaliteit te kun-
nen garanderen.

‘BRBS-brekerbedrijven
gaan transparant’.
In 2008 zijn alle breekinstallaties van
BRBS-leden voorzien van GPS. Inspec-
tiediensten kunnen elk moment van de
dag zien waar de brekerinstallaties staan
en of deze in bedrijf zijn. Hiermee wordt
een signaal afgegeven dat leden van de
vereniging altijd scherp moeten zijn,
waardoor toezicht zich meer kan con-
centreren op de echte probleemgevallen.
Middels een drietal in september 2008
gehouden workshops op het gebied van
GPS, is een groot deel van de Neder-
landse gemeenten geïnstrueerd over het
gebruik van GPS. Nu al blijkt dat circa
120 gemeenten gebruik maken van het
GPS-systeem. In 2009 zal het systeem
op effectiviteit worden geëvalueerd en zal
opname van het GPS systeem in regel-
geving verder worden bevorderd. Zicht-
baar is dat het systeem met name door
handhavende instanties goed wordt ge-
waardeerd.
Ook in 2008 is de auditorenpool in sa-
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menwerking met BMR en alle certificatie-
instellingen in pilot van start gegaan.
Hiermee controleren auditoren van de
ene CI bij klanten van de andere CI. Ver-
schillen in audit kwaliteit worden zo snel
en effectief opgespoord. Gebleken is dat
de afspraken een stimulans voor kwali-
teitsverbetering zijn geweest. De uitkom-
sten zullen in 2009 worden bekeken. Ver-
schillen van inzicht worden niet over de
rug van de certificatiehouders, maar in
goed overleg tussen certificatie-instellin-
gen besproken met als resultaat een
meer eenduidige uitleg van de BRL
2506.

Met de Vereniging van Ondernemingen
van Betonmortelfabrikanten (VOBN) zijn
afspraken gemaakt over vraag en aan-
bod van betongranulaat als grindvervan-
ger in betonmortel. De materiaalketen
wordt hiermee gesloten hetgeen uitste-
kend past in het door de overheid gesti-
muleerde duurzaam inkoopbeleid. De
voorzitters dhr. J. Schuttenbeld (BRBS)
en dhr. W-J. Boer (VOBN) hebben het

contract getekend waarin de afspraken
zijn geformuleerd om de inzet van beton-
granulaat in betonmortel vorm te geven.
De kwaliteitseisen voor de fijnere fractie
0/4 betongranulaat zijn in navolging van
Productwaarden Betongranulaat 4/32
eveneens vastgelegd. Betongranulaat
dat voldoet aan de betreffende kwali-
teitseisen kan worden aangemerkt als
een volwaardige en waardevolle bouw-
grondstof voor de betonmortel industrie.
Leden van BRBS en VOBN zorgen er
voor dat de materiaalketen van beton op
een verantwoorde en effectieve manier
wordt gesloten. Dit sluit aan bij het zoge-

noemde ‘Cradle-to-Cradle concept’.
Verder heeft de BRBS in het kader van
de door minster Cramer in gang gezette
Cradle-to-Cradle pilots het gipsconve-
nant mede ondertekend en samen met
de sloopaannemers het informatiedocu-
ment opgesteld hoe om te gaan met EPS
in de bouw en sloop: ‘De EPS keten ge-
sloten, handleiding voor bouwen en se-
lectief slopen’.

Frontoffice afval is een overheidsproject
in het kader van eenduidig toezicht, dat
over jaren verspreid wordt uitgevoerd.
Doel ervan is een betere kwaliteit en ef-
fectiviteit van toezicht én om te komen tot
een substantiële vermindering van de
toezichtlast voor bedrijven. Dit laatste nu
is met name onder druk van de BRBS
omgebogen naar meer aandacht voor il-
legale activiteiten van met name kleinere
afvalverwerkende bedrijven. VROM In-
spectie heeft hier gehoor aan gegeven
en zal in 2009 samen met de BRBS een
pilot opzetten hoe deze illegaliteit het
best aan te pakken. Met deze pilot zal de
BRBS een koploperrol vervullen in het
samen met VROM Inspectie realiseren
van handhaving die afgestemd is op de
sector. Eind 2008 is binnen DCMR een

branchecoördinator aangewezen, die
voor de BRBS als contactpersoon zal
fungeren en die zowel inhoudelijk als ook
organisatorisch de spil voor toezichthou-
dende instanties van de sector van bre-
ker- en sorteerbedrijven van bouw- en
sloopafval is. In het kader van opleiding
van toezichthouders zal de sector graag
haar steentje bijdragen. Toezichthouders
met kennis van zaken, de juiste instelling
en het juiste niveau zullen voor zowel het
bedrijfsleven als ook de inspectiedien-
sten verder bijdragen aan wederzijds be-
grip.

Externe afspraken

In februari 2008 hebben de UEPG en de
F.I.R. het Europese platform voor recy-
clinggranulaten (EPRA) opgericht. Met
grote broer UEPG, die in Europa 3 biljoen
ton granulaat en meer dan 28.000 bedrij-
ven in Europa vertegenwoordigt, heeft de
F.I.R. een stevigere basis in Europa ge-
kregen. Het postadres van de F.I.R. is ver-
huisd naar Brussel, waarbij het secretari-
aat evenwel vanuit Zaltbommel gevoerd
blijft worden.
Eén van de eerste wapenfeiten van EPRA
betrof REACH. In nauw overleg met de
BRBS heeft EPRA haar strategie ten aan-
zien van REACH bepaald. Eén en ander
heeft mogen uitmonden in een uitspraak
van de Europese Commissie dat recy-
clinggranulaat een ‘Article’ is en daarmee
wel een product kan zijn, maar niet RE-
ACH-plichtig is. Voor de recyclingsector
mag dit als een grote overwinning worden
gezien. Nu nog de afvalstof-/grondstof
discussie in de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Eind 2008 is de Europese Kaderrichtlijn
Afvalstoffen (KRA) vastgesteld. Europa
gaat voor een ‘Recycling society’. Voor de
recyclingsector een grote stap voor-
waarts. Europa omarmt de afvalverwer-
king hiërarchie (lees de Ladder van Lan-
sink). Zo heeft ook voor Europa recycling
van materialen de voorkeur boven terug-
winning van energie uit afval en er worden
doelen gesteld ten aanzien van recycling.
Helaas blijken er nog wel een aantal ne-
gatieve aspecten aan de KRA te kleven.
Scheiden aan de bron wordt te veel als
dogma gepresenteerd, waar scheiden
door moderne sorteerinstallaties milieu-
hygiënisch een veel betere optie is.
Maar het is met name Artikel 3 dat als een
grote bedreiging voor recycling wordt ge-
zien.
Het betreffende artikel stelt een doelstel-
ling van 70% nuttige toepassing van
bouw- en sloopafval, maar laat het invul-
len door ondermeer ‘opvulactiviteiten’.
Naar het idee van de F.I.R. en de BRBS
kan dit niet de bedoeling zijn van een Eu-
ropa als ‘Recycling Society’.
Verder rakelt de KRA de discussie weer
op over de beëindiging van de afvalstatus.
De waardevolle positie van granulaten als
bouwstof (niet-afval) komt hierdoor weer
ter discussie te staan. Een belangrijk aan-
dachtspunt voor 2009.

Europa

Dhr. W-J. Boer

Dhr. J. Schuttenbeld


