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2020 gaat de boeken in als het 
‘coronajaar’. De pandemie vroeg 
veel van onze leden. Het werk 
moest door en de bedrijven kregen 
te maken met verschuivingen in 
het afvalaanbod, die ontstonden 
door het sluiten van winkels en 
horeca en het vele thuiswerken. En 
het is ze gelukt, met hard werken 
en zonder al te veel kleerscheu-
ren. Daarmee droeg de sector bij 
aan het draaiend houden van onze 
samenleving. Ik ben erg trots op 
alle mannen en vrouwen die dat 
voor elkaar hebben gebokst. 

Tijdens de coronacrisis zetten 
wij ons onverminderd in voor 
de transitie naar een circulaire 
economie. Opnieuw ging veel tijd 
zitten in de importheffing, die in 
onze visie niet bijdraagt aan deze 
transitie. Om nog efficiënter te 
gaan hergebruiken en recyclen is 
een bepaalde mate van verbran-
dingscapaciteit voor reststromen 
een voorwaarde. De inzet van 
Nederlandse verbrandingscapa-
citeit voorkomt ook dat in andere 
Europese landen afval wordt 
gestort, waarmee dus ook uitstoot 
van broeikasgassen wordt ver-
meden. We maakten daarom een 

VOORWOORD

Intergrale visie op
circulariteit, klimaat en

economie noodzakellijk
alternatief plan voor de beoogde 
CO2-emissiereductie en ver-
trouwden erop dat de overheid de 
importheffing per 2022 zou intrek-
ken. Helaas, dit voorjaar kwam 
het ministerie van IenW met de 
aanvullende eis van forse afbouw 
van verbrandingscapaciteit op 
korte termijn, zonder financiële of 
milieutechnische onderbouwing. 
Het milieu is echter niet geholpen 
met papieren overwinningen. We 
zijn blij dat de politiek heeft aan-
gedrongen op een realistisch plan 
voor capaciteitsplanning.

Want willen we écht circulair 
zijn in 2050, dan zal de econo-
mie volledig anders ingericht 
moeten worden - en niet alleen 
in Nederland. Om materialen en 
producten in de keten te houden, 
moeten we anders gaan ontwer-
pen, produceren en consumeren. 
Gericht op inperking van het 
grondstoffengebruik, verlenging 
van de levensduur, en op meer 
reparatie, hergebruik en recycling. 
We hebben businessmodellen 
nodig waarin wordt betaald voor 
gebruik in plaats van bezit. Alleen 
dát zal de afvalberg substantieel 
doen slinken. 

We hopen dat een volgend kabinet 
een meer integrale visie ontwikkelt 
op circulariteit, klimaat en econo-
mie. De sector bereidt zich voor 
op een toekomst met minder afval 
en denkt graag met ketenpart-
ners na over een nieuwe manier 
van werken. Tot die tijd zorgen de 
afvalbedrijven ervoor dat de resten 
van onze samenleving zorgvuldig 
en veilig worden opgeruimd, en 
het maximale aan grondstoffen en 
energie wordt teruggewonnen.

Boris van der Ham
Voorzitter Vereniging 
Afvalbedrijven
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10 actiepunten 
ketenpartijen
Kwaliteit is nodig om ingezamelde 
stromen te kunnen recyclen en 
gebruiken voor het maken van 
hoogwaardige producten. Lage 
kwaliteit van ingezameld mate-
riaal zit de transitie naar een 
circulaire economie in de weg. 
Bijna alle stromen hebben ermee 
te maken, maar met name bij 
gescheiden ingezameld plastic, 
gft, textiel, en oudpapier daalt de 
kwaliteit. In 2020 zet de VA in een 
factsheet 10 actiepunten op een 
rij waarmee samen met keten-
partners aan kwaliteit kan worden 
gewerkt. Elke schakel heeft zijn 

CIRCULAIRE ECONOMIE

eigen aandachtspunten. Het type 
afvalstroom is bepalend. Voor alle 
partijen in de keten geldt: hanteer 
strenge kwaliteitseisen, beloon 
betere kwaliteit, doe meer onder-
zoek en monitor de resultaten, en 
– vanzelfsprekend – werk samen 
met partijen in de keten. 

Uniforme wel/niet-lijst 
gft-afval
Gft is met meer dan 30 procent 
nog altijd de grootste fractie in het 
restafval. Voor meer en schoner 
gft ontwikkelen partijen in de 
keten, waaronder de VA, een uni-
forme wel/niet-lijst voor gft-afval. 
Heldere, eenduidige communicatie 

zorgt ervoor dat iedereen de juiste 
bak kiest voor gft. De wel/niet-
lijst gft-afval wordt in het voorjaar 
van 2020 gelanceerd. Partijen die 
communiceren over het scheiden 
van gft krijgen naast de nieuwe 
lijst meerdere communicatiemid-
delen gratis tot hun beschikking. 
Vanaf 2021 wordt de wel/niet-lijst 
onderdeel van nationaal beleid en 
opgenomen in het Landelijk afval-
beheerplan. 

Petitie aan Tweede 
Kamer voor schoon gft
De land- en tuinbouwsector stelt 
hoge kwaliteitseisen aan compost 
als bodemverbeteraar. Alleen van 

Kwaliteit 
vraagt 
inspanning 
van alle 
ketenpartijen
In het belang van het sluiten van kringlopen vraagt de 
VA steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden 
ingezamelde afvalstromen. Willen we vooruitgang boeken, 
dan moet elke schakel in de keten de focus leggen op 
kwaliteit. Als het gaat om huishoudelijke afvalstromen is 
heldere communicatie naar de consument belangrijk. Met 
het lanceren van de uniforme wel/niet-lijst gft-afval is 
daarin voor deze stroom een belangrijke stap gezet.
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ren van logo’s op verpakkingen die 
aanduiden dat biologisch afbreek-
bare plastics bij het gft mogen en 
(3) een recyclingdoelstelling voor 
gemeenten, zodat de focus komt te 
liggen op schone stromen in plaats 
van op het verminderen van de hoe-
veelheid restafval. De oproep vindt 
gehoor. Tweede Kamerleden stellen 

Lees ook:
• Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in hele keten
• Een heldere gft-wijzer voor iedereen
• Gft-afval moet weer schoner worden
• Kabinet onderkent dat kwaliteit gft beter moet

schoon gft kan schone kwaliteits-
compost worden gemaakt. In 2000 
bestaat 1 procent van het gft uit 
materialen die er niet in thuisho-
ren. Inmiddels is dit toegenomen 
tot 5 procent. Als deze ontwikke-
ling doorzet, komt gft-recycling in 
gevaar - en daarmee de transitie 
naar de circulaire economie. 
In een petitie roept de VA, mede 
namens zeven andere organisaties 
actief in afval, recycling en milieu, 
de Tweede Kamer op om maatrege-
len te nemen tegen de toenemende 
vervuiling van gft. De partijen vragen 
om (1) het invoeren van een kwali-
teitsnorm van maximaal 2 procent 
gft-verontreiniging, (2) het verwijde-

vragen over de toegenomen vervui-
ling van gft en informeren naar de 
mogelijkheden om hier wat aan te 
doen. Het kabinet onderkent dat de 
kwaliteit van gft beter moet en zegt 
toe te gaan onderzoeken of er een 
verbod kan komen op logo’s op ver-
pakkingen die onterecht aangeven 
dat deze bij het gft kunnen. 

Kwaliteit ingezameld 
materiaal nodig voor 

transitie naar een 
circulaire economie
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Als het gaat om klimaatmaatregelen grijpt de overheid 
vaak naar hetzelfde instrument: belasting heffen. 
Halverwege 2019 wordt de sector verrast met de 
introductie van een importheffing op brandbaar restafval. 
In 2020 komt daar een CO2-heffing bovenop. De afval- en 
recyclingbedrijven willen bijdragen aan klimaatdoelen, 
maar voor CO2-emissiereductie zijn effectievere methoden 
voorhanden. De belastingmaatregelen werken innovatie en 
verduurzaming tegen. 

KLIMAAT

Sectorplan voor 
CO2-reductie
In 2020 worden de gesprekken met 
het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat hervat over een 
alternatief plan voor 0,2 Mton 
CO2-reductie. De regering wil deze 
reductie met de importheffing 
realiseren in de afval- en recycle-
keten en op die manier invulling 
geven aan het Urgenda-vonnis. 
De CO2-heffing gaat die reductie 
niet leveren, laat de VA zien met 
onderzoek uitgevoerd door PwC. 
De heffing leidt tot investerings- 
onzekerheid, waardoor innovatie 
en verduurzaming onder druk 
staan. De sector levert een plan 
waarmee de beoogde reductie wel 
wordt gerealiseerd. Dit doet de 
sector door verbrandings- 
capaciteit uit de markt te halen en 

Recycling en hergebruik
in de strijd tegen
klimaatverandering

materiaalstromen hoogwaardiger 
te verwerken. De VA verwacht dat 
het kabinet de afspraak nakomt 
die eind 2019 met de Tweede en 
Eerste Kamer is gemaakt: als 
de sector met een alternatief 
komt voor 0,2 Mton CO2-reductie, 
schrapt de regering de importhef-
fing. Helaas moet de VA voorjaar 
2021 constateren dat het kabinet 
zijn belofte niet nakomt en zo de 
kans op échte CO2-reductie laat 
liggen.

CO2-heffing 
verduurzaamt sector niet
Per 2021 krijgt de sector te maken 
met een CO2-heffing - een maat-
regel uit het Klimaatakkoord. 
Bedrijven die in de ogen van het 
kabinet te veel CO2 uitstoten, 
moeten een CO2-heffing gaan 

betalen. Deze heffing gaat de 
afvalsector niet verduurzamen. 
Afvalenergiecentrales (AEC’s) 
kunnen hun eigen productiepro-
ces niet efficiënter inrichten om 
daarmee minder CO2 te produce-
ren. AEC’s hebben immers weinig 
tot geen invloed op het restafval 
dat ze ontvangen. De heffing biedt 
AEC’s slechts één maatregel om de 
CO2-uitstoot te verlagen, namelijk 
CO2 afvangen en opslaan. De bedrij-
ven vinden opslag van CO2 geen 
duurzame oplossing. De sector pleit 
voor hergebruik van CO2, bijvoor-
beeld in de glastuinbouw. Nadeel 
is dat de vermeden CO2-uitstoot 
daarmee niet op het conto van de 
afvalverbranding komt, maar op 
die van de glastuinbouw. Hetzelfde 
geldt voor de toepassing van elek-
triciteit en warmte van de sector. 
Het zijn indirecte maatregelen 
die niet bij de AEC’s zelf leiden tot 
een lagere CO2-uitstoot, maar wel 
resulteren in ‘vermeden emissies’ 
omdat het energieopwekking door 
fossiele brandstoffen vervangt. 

Financiële armslag
De CO2-heffing leidt tot een kosten-
stijging en een ongelijk Europees 
speelveld. Dat drukt op de finan-
ciële armslag van de sector om 
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Lees ook:
• Onze berichten over de 

importbelasting
• Nationale 

schoorsteenheffing 
creëert ongelijk 
speelveld

in de circulaire economie en in 
duurzaamheid te investeren. Als 
verbranden in Nederland duurder 
wordt, zoeken ontdoeners van afval 
andere wegen en gaat brandbaar 
afval de grens over waar het goed-
koper kan worden verwerkt. Zo 
ontstaat oneerlijke concurrentie. 
Een CO2-heffing zou op Europese 
schaal moeten gelden. De afvalsec-
tor omarmt de klimaatambities van 

Afvangen en 
hergebruiken van 

CO2 is duurzaam en 
goed voor klimaat

het kabinet, maar de uitwerking 
met een CO2-heffing heeft voor de 
sector averechtse gevolgen. De 
inspanningen moeten eerder in de 
keten gericht zijn op het stimuleren 
van recycling en hergebruik. Dat 
kan bijvoorbeeld met een verplich-
ting om meer recyclaat in produc-
ten toe te passen. Meer recyclaat 
bespaart het gebruik van primaire 
grondstoffen en fossiele brandstof-
fen, en dat levert CO2-winst. 
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Afzet op gang brengen
In de visie van de VA moet de 
Europese overheid de sector 
helpen met maatregelen die 
de afzet van de secundaire 
grondstoffen op gang brengt. 
Maatregelen zijn hard nodig, 
omdat de recycling van plastic het 
moeilijk heeft. Plastic gemaakt 
van fossiele grondstoffen is 
goedkoper is dan gerecycled 
plastic. De coronapandemie 
verslechtert de businesscase 
in 2020 voor plasticrecycling. 
De oproep van het Nederlandse 

EUROPA

Meer gebruik 
recyclaat
voor transitie 
naar circulaire
economie
Er ontstaat steeds meer steun voor een Europese norm 
voor het gebruik van plastic recyclaat. De VA dringt 
hier al langer op aan. Ook voor andere gerecyclede 
grondstoffen moet een verplichting komen om een 
bepaald percentage te gebruiken bij het maken van 
nieuwe producten. Dat geeft de circulaire economie een 
stevige boost.

kabinet aan de Europese 
Commissie om een voorstel te 
presenteren voor het verplichten 
van een gehalte recyclaat in 
plastic, steunt de VA dan ook 
van harte. Een minimumeis voor 
het gebruik van plastic recyclaat 
kan ook alleen op Europees 
niveau geregeld worden. Door 
het verplichten van het gebruik 
van secundaire grondstoffen in 
producten, ontstaat meer vraag 
en wordt de businesscase voor 
recyclaat gunstiger. 

Minimumeis voor 
gebruik recyclaat 

brengt de afzet  
op gang

Actieplan voor de 
circulaire economie
De VA is tevreden dat de Europese 
Commissie het verplicht toepas-
sen van een minimumaandeel 
gerecycled materiaal opneemt in 
het Actieplan voor de circulaire 
economie dat de Commissie in 
2020 publiceert. Positief is ook 
dat het belang van ecodesign 
wordt onderkend. In de visie van 
de VA is ecodesign cruciaal voor 
de circulaire economie. Door 
ontwerp en productie te richten 
op preventie, hergebruik en recy-
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cling, worden producten echt 
circulair. De VA vindt het een 
gemiste kans dat de Europese 
Commissie nog geen werk maakt 
van het terugdringen van groot-
schalig storten, omdat dit in veel 
Europese landen nog steeds 
gebeurt. Het aanmoedigen van 
belastingen op verbranden en 
storten binnen Europa vindt de 
VA wel een goed idee. Dit helpt 
een gelijkwaardig speelveld in de 
Europese Unie tot stand komen. 
De sector wil fors meer investeren 
in de circulaire economie. Hiervoor 

is het noodzakelijk dat gelijkwaar-
digheid en een open Europese 
afvalmarkt worden gegarandeerd. 
De circulaire economie is gebaat 
bij één Europese afvalmarkt, 
waarin de hoogwaardige recy-
cling- en afvalindustrie optimaal 

wordt benut. Nationale grenzen, 
administratieve barrières en 
interpretatieverschillen in beleid 
moeten worden voorkomen. De VA 
ziet graag dat de Europese over-
heid zijn ambities snel vastlegt in 
wetgeving.

Lees ook:
• Steeds meer steun voor Europese norm voor gebruik  

plastic recyclaat
• Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire 

economie
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RECYCLING & RESTMATERIALEN

Promotie meer en 
beter recyclen voor 
meer circulariteit
Binnen de transitie naar circulaire economie en in het 
belang van klimaatbescherming, is recycling van het afval 
dat onze consumptie en productie leveren cruciaal. De VA 
maakt er werk van om meer en beter recyclen te promoten 
en zet in 2020 burgerinitiatieven in het zonnetje. 

Recycling Hero 2020
Het thema van de Global Recycling 
Day is in 2020 ‘Recycling Heroes’. 
De dag wordt elk jaar op 18 maart 
georganiseerd door de Global 
Recycling Foundation, de orga-
nisatie die recycling wereldwijd 
stimuleert en promoot. De VA is 
aangesloten bij de organisatie en 
spant zich in om het belang van 
recyclen duidelijk op de kaart 
te zetten. In 2020 schrijft ze een 
wedstrijd uit en zet daarmee 
individuele Nederlandse helden 
en burgerinitiatieven die zich 
inzetten voor meer recycling, 
in het zonnetje. Vijf personen 
worden genomineerd. De VA laat 
hen in een filmpje vertellen over 
hun inzet voor een duurzamere 
wereld. Op 18 maart 2020 maakt 
de VA de winnaar bekend en roept 
Rien Voets, zwerfafvalpakker uit 
Berlicum, uit tot Recycling Hero 
2020. Rien Voets staat symbool 
voor veel mensen die vrijwillig 

bijdragen aan een schone leef-
omgeving. De gepassioneerde 
Brabander gaat sinds zijn pensioen 
elke dag op zijn fiets met aanhan-
ger op pad om zwerfafval op te 
ruimen. Vanwege het coronavirus 
kan de geplande uitreiking door 
staatssecretaris Van Veldhoven van 
Infrastructuur en Waterstaat op 
18 maart helaas niet doorgaan. Op 
25 november gebeurt dit alsnog, 
tijdens het online Nationaal 
Recycling Congres in Den Haag. 

Gfe-scheiding in de 
hoogbouw
In 2020 worden de resultaten van 
de pilots naar inzameling van 
groente-, fruit- en etensresten 
(gfe) in de hoogbouw gepubliceerd. 
De pilots zijn onderdeel van het 
programma VANG-huishoudelijk 
afval waaraan de VA meewerkt. Na 
vijf jaar uitgebreid wetenschap-
pelijk onderzoek is de conclusie 
helder: bronscheiding van gfe in 
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Lees ook:
• Rien Voets uitgeroepen tot Recycling Hero 2020
• Aan de slag met gfe in de hoogbouw

Kijk ook:
• Uitreiking Recycling Heroes Award aan Rien Voets door 

staatssecretaris Stientje van Veldhoven
• Video Recycling Hero 2020: Rien Voets, zwerfavalpakker

Schoon gfe voor de 
productie van meer 

schone compost 

de hoogbouw is goed mogelijk. 
Het onderzoek levert een menu-
kaart die duidelijk laat zien welke 
maatregelen helpen. Tien opties 
zijn getest, verspreid over in totaal 
zes pilots. De methode die de 
meeste vruchten afwerpt, is het 
uitdelen van hulpmiddelen voor in 
de keuken, zoals bakjes met com-
posteerbare zakjes. In het hoog-
bouwproject werken vele partijen 
in de keten samen. Het gaat om 
gemeenten, bewoners, rijksover-
heid, kennisinstellingen en afval-
bedrijven. Composteerders zien de 

gfe-stroom uit de hoogbouw graag 
komen. Organisch keukenafval is 
bij uitstek geschikt om te vergisten 
en vervolgens composteren. Uit de 
pilots is naar voren gekomen dat 

het materiaal schoon genoeg is. 
Een belangrijk criterium voor de 
sector. Alleen dan kan het materi-
aal worden gebruikt voor de pro-
ductie van schone compost.
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DUURZAME ENERGIE

Energie uit 
afval  
belangrijk 
voor energie-
transitie
De sector levert een belangrijke bijdrage aan het 
verduurzamen van de energiehuishouding. Energie uit afval 
draagt voor circa tien procent bij aan de duurzame energie 
in Nederland. Met het optimaal benutten van warmte en 
stoom is nog veel meer mogelijk.

Groei
De Nederlandse productie aan 
duurzame energie stijgt gestaag. 
Het aandeel hernieuwbare energie 
bedraagt in 2020 11 procent van 
het totale energieverbruik. De pro-
ductie van zonne- en windenergie 
is het sterkst gegroeid. Daardoor is 
het aandeel duurzame energiepro-
ductie door afvalenergiecentrales 
(AEC’s) relatief gedaald en komt 
in 2020 uit op bijna 8 procent. In 
absolute zin is de hoeveelheid elek-

triciteit en warmte uit afval echter 
gestegen. Door meer gebruik te 
maken van het grote potentieel 
aan warmte uit de bestaande 
capaciteit kan de hoeveelheid 
verder toenemen. Daarmee blijft 
de sector ook in de toekomst een 
belangrijke producent en leveran-
cier van hernieuwbare energie. Het 
Nederlandse doel om in 2020 14 
procent van de energie duurzaam 
op te wekken, is niet bereikt. Er 
moet nog een flinke spurt worden 

Sector ook in 
de toekomst 
belangrijke 
leverancier 

hernieuwbare 
energie

gemaakt om het aandeel te laten 
groeien tot 16 procent in 2023. In 
2050 wil het kabinet de energie-
voorziening zelfs vrijwel volledig 
duurzaam hebben.

Regionale afspraken
In 2019 is een start gemaakt 
met het opstellen van Regionale 
Energiestrategieën (RES'en). In 30 
energieregio’s wordt bekeken wat 
de beste mogelijkheden zijn om 
duurzame energie op te wekken. 
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In een RES staan de regionale 
afspraken over de duurzame-ener-
gieproductie. De RES richt zich op 
2030 met een doorkijk naar 2050. 
De concept-RES’en zijn in oktober 
2020 ingeleverd.
De regionale invullingen verschil-
len van elkaar, maar de warmte 
die de afvalsector levert en verder 
kan leveren, krijgt waardering in 
meerdere RES’en. De industrie 
heeft behoefte aan warmte voor het 
verduurzamen van hun processen, 

de bebouwde omgeving wil graag 
gebruik maken van stadsverwar-
ming. De sector heeft een rol te 
spelen bij de energietransitie. Dit 
moet duidelijk zijn beslag krijgen in 
de RES’en. 

Potentieel
De beschikbare warmte van AEC’s, 
biomassa-energiecentrales (BEC’s) 
en gft-vergisters kan groeien naar 
32 petajoule in 2023, waarvan 20 
petajoule hernieuwbaar. Dit komt 

overeen met het gemiddelde aard-
gasverbruik van ongeveer 800.000 
huishoudens. De warmte en stoom 
kan worden gebruikt voor de ver-
warming van bijvoorbeeld huizen, 
kassen en bedrijven en als proces-
stoom voor de industrie. Warmte en 
stoom uit verbrandingsinstallaties 
behoort tot de meest kosteneffec-
tieve technologieën. De sector ver-
dient daarom een plaats binnen de 
Nederlandse energietransitie. 
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Werk gaat veilig en 
gezond door tijdens 
coronapandemie

Vitaliteit zichtbaar 
gemaakt
De coronacrisis maakt duidelijk 
zichtbaar hoe vitaal de afvalbran-
che is. Meteen na de uitbraak 
van het coronavirus in Nederland 
neemt de sector zijn verantwoorde-
lijkheid en treft maatregelen, zowel 
om medewerkers te beschermen 
tegen besmetting met het virus als 
om de continuïteit van inzameling 
en verwerking van afval te garan-
deren. De VA laat zien trots te zijn 
op alle mannen en vrouwen die het 
werk onverminderd voortzetten 
en maakt gebruik van het aanbod 
dat de STER brancheorganisaties 
biedt. Op radio en tv zet de VA de 

Veilig en gezond werken krijgt in 2020 door de 
coronapandemie een extra dimensie. De overheid wijst 
de sector aan als vitaal. Het werk moet door. Daarbij 
moeten we uiteraard de veiligheid en gezondheid van 
medewerkers niet uit het oog verliezen en ons houden 
aan de geldende coronamaatregelen. Op initiatief van de 
VA maakt de branche samen met de bonden een eigen 
protocol. Dat heeft effect. Het werk gaat door en het aantal 
ziektegevallen blijft beheersbaar. 

medewerkers in het zonnetje en 
steekt hen een hart onder de riem. 
De VA maakt duidelijk hoe relevant 
het werk van de branche is voor het 
draaiend houden van de samenle-
ving. Het speelt bij vrijwel al onze 
activiteiten een rol, de sector is dus 
van belang voor iedereen.

Protocol Afvalsector 
Uitgangspunt voor de sector is dat 
het werk verantwoord gebeurt. 
De gezondheid en veiligheid van 
medewerkers, klanten en leveran-
ciers moet steeds gewaarborgd 
zijn. In een Protocol Afvalsector 
maken branche-, werkgevers- en 
werknemersorganisaties BRBS 

Recycling, BVOR, NVRD, VA, CNV, 
FNV, Vakvereniging HZC en WENB, 
inzichtelijk hoe de 1,5 meter- en 
hygiënemaatregelen op de werk-
vloer worden gehanteerd. Daarbij 
zijn de richtlijnen, adviezen en 
maatregelen van de rijksoverheid 
en het RIVM leidend. Het protocol 
biedt organisaties de basis voor 
het opstellen van een eigen werk-
protocol op maat, aansluitend op 
de eigen bedrijfsvoering en op de 
eigen risico-inventarisatie en -eva-
luatie (RI&E). Dat past het beste bij 
de sector, omdat geen organisatie 
hetzelfde is en elke organisatie 
zijn eigen activiteiten heeft. De 
partijen die het protocol opstellen, 
onderzoeken of de maatregelen 
die erin zijn opgenomen, kunnen 
worden ingebed in de Arbocatalogus 
Afvalbranche. Op die manier wordt 
geborgd dat de inhoud van het pro-
tocol actueel blijft en de werking van 
de maatregelen wordt geëvalueerd.

Week van de Veiligheid 
2020: Afstand Houden
De coronapandemie maakt evene-
menten en grote bijeenkomsten 
onmogelijk. Toch gaat de Week 
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Trots op alle mannen 
en vrouwen die het 

werk onverminderd 
voortzetten

van de Veiligheid van de Stichting 
Arbocatalogus Afvalbranche 
in 2020 door. Veilig en gezond 
werken staat bedrijven in de 
avalbranche scherper dan ooit 
op het netvlies. Tijdens de week 
gaan bedrijven en organisaties 
intern aan de slag met het thema 
‘Afstand Houden’. Afstand houden 
is aan de orde in de anderhalve-
metersamenleving, maar mede-
werkers in de branche hebben 
dagelijks in vele situaties te 
maken met dit thema. Dat speelt 
bijvoorbeeld bij gevaarlijk afval, 
draaiende onderdelen van machi-
nes, werken met shovels en bij 
vrachtwagens in het verkeer Ook 
de VA en haar leden doen mee 
aan de Week van de Veiligheid. De 
VA laat tijdens de week zien hoe 
ketensamenwerking ervoor zorgt 
dat bedrijven goed met elkaar 
door de coronacrisis komen.

Verwerking resten 
eikenprocessierupsen
In 2020 stellen de VA, overheid, 
transporteurs en groenbedrijven 
een protocol voor de verwerking 
van eikenprocessierupsen op. 
In het protocol staan afspraken 
voor een veilige opslag, transport 
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en verwerking van de rupsen 
op het moment dat deze voor 
overlast zorgen. Met het protocol 
is de branche goed voorbereid. 
Bedrijven staan garant voor 
voldoende verwerkingscapaciteit 
en zorgen voor een snelle, veilige 
verwerking van de resten van 
eikenprocessierupsen. 

Impact coronapandemie op afvalaanbod 
De corona-uitbraak leidt tot een verschuiving van afvalstromen. Bedrijfsafval uit de horeca, 
bedrijven, winkels en scholen komt door de lockdown tijdelijk vrijwel tot stilstand. De pandemie 
zet de circulariteit onder druk. De PMD- en textielketen stagneert, vooral omdat de auto-industrie 
– die een deel van de grondstoffen inzet als isolatiemateriaal – in het voorjaar van 2020 stilvalt. 
Het afval hoopt zich op, met een verhoogd risico op brandgevaar. De VA vindt samen met de 
rijksoverheid een oplossing in het beleid van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Het LAP biedt 
de mogelijkheid om bij calamiteiten af te wijken van de minimumstandaard, waardoor de stroom 
tijdelijk wordt verwerkt door afvalenergiecentrales. Om continuïteit in het ophalen, sorteren en 
recyclen van verpakkingsafval in Nederland te waarborgen, wordt het ‘Crisisteam PMD, glas en 
papier’ opgericht. De VA is onderdeel van het team.

Stromen uit huishoudens, tuinen en milieustraten nemen juist in omvang toe. Consumenten zijn 
door de lockdown meer actief in en om huis. De corona-uitbraak resulteert zelfs in een record 
aan gescheiden ingezameld gft. Een andere afvalstroom stijgt ook pijlsnel: het medisch afval. 
Samen met ketenpartners worden stagnatie in de verwerking van dit afval en daarmee onveilige 
situaties vermeden. Op het moment dat een tekort aan vaten voor het inzamelen, vervoeren 
en verwerken van coronabesmet medisch afval ontstaat, wordt met de Inspectie Leefomgeving 
en Transport een regeling getroffen. Het ‘droge’ corona-afval, waaronder de mondkapjes, 
handschoenen en beschermende kleding van zorgpersoneel, mag tijdelijk in plastic zakken. Voor 
‘nat’ medisch afval van patiënten blijven de vaten het aangewezen verpakkingsmateriaal. 

   Lees ook: Onze berichtgeving rondom de coronacrisis

Lees ook:
• Aandacht voor medewerkers in de branche op radio en 

televisie
• Protocol Afvalbranche voor werken in de 1,5 meter-

samenleving
• Met elkaar door de coronacrisis
• Week van de Veiligheid 2020: afstand houden
• Afvalbranche klaar voor verwerking eikenprocessierups
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