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Circulariteit in de praktijk
Inzameling en hergebruik van gebruikte producten en materialen

Jan van Munster: De volgende

wordt steeds belangrijker. Het klimaat verandert en de beschik-

generatie ziet recycling als een

baarheid van grondstoffen staat onder druk. Nederland zit in een

‘way of life’

14

transitie naar een circulaire economie, maar voor het zover is moet
nog veel werk worden verzet. Een economie met een circulair
karakter past de leden van de FNOI als een handschoen; optimaal

Aan deze FNOI INFO werkten mee:

inzetten en hergebruiken van grondstoffen, we doen niet anders!
Dagelijks en al heel lang! De unieke eigenschappen van papier en
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papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Het gros van
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papier. Gebruikte producten van papier en karton zijn geen afval,
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maar grondstoffen voor nieuw papier en karton.

het in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat uit oud-

idonuts vormgeving en productie

Samen met de keten

FNOI

Samenwerking en het delen van kennis met ketenpartners dra-

Laan van Nieuw Oost Indië 131-G

gen bij aan het Nederlandse recyclingsucces. Stichting Papier

2593 BM Den Haag

Recycling Nederland (PRN) is de uitvoeringsorganisatie van het

T (070) 312 39 15
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FNOI INFO is een uitgave van de Federatie Neder-

Papiervezelconvenant, waarmee de papier- en kartonketen en
Nederlandse gemeenten de recycling van oudpapier willen sti-

landse Oudpapier Industrie (FNOI). Niets uit deze

muleren. PRN-directeur Hielke van den Brink waarschuwt in deze

uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

FNOI INFO dat we ondanks de hoge recyclingcijfers niet op onze

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

lauweren kunnen rusten. De vervuiling van het oudpapier neemt

elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën,
of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande

toe en dat zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen als gevolg

schriftelijke toestemming van de FNOI.

van de verontreiniging niet meer kunnen worden gerecycled en
alsnog moeten worden verbrand. PRN maakt zich sterk voor een

Deze FNOI INFO wordt gedrukt
op 170 grs. Silk. Deze papiersoort
heeft het FSC Keurmerk.

schone, droge aan de bron gescheiden oudpapierstroom om de
kringloop van papier te sluiten.
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Column > Gerard Nijssen

gevraagd om belemmeringen voor de circulaire economie weg te
nemen en de einde-afvalstatus via een ‘bindende maatregel’ te
Marktontwikkelingen
De papierrecyclingbranche ver-

realiseren in de Benelux. In deze FNOI INFO een interview met de
Secretaris-Generaal van het Benelux Comité, Alain De Muyser.

keert in zwaar weer. De prijzen van oudpapier staan
onder druk. De belangrijkste oorzaak daarvan is het oudpapierover-

Branden

schot dat is ontstaan als gevolg van het scherpe afvalimportbeleid

In 2019 en aan het begin van dit jaar is onze branche getroffen

van met name China. Hierdoor is de export van Europees oudpapier

door een aantal hevige branden bij ledenbedrijven, met veel

naar Azië sterk gedaald. Ook Nederland zit opgescheept met een

schade tot gevolg. Het is een grote zorg dat het zo lastig is om

overschot aan oudpapier. De markt lijkt zich weliswaar weer wat te

brandverzekeringen voor recyclingbedrijven af te sluiten. Eind

stabiliseren, stilzitten is geen optie. De FNOI is van mening dat juist

2019 is weliswaar het Papier Cover rondgekomen, maar leden

nu de focus op kwaliteit moet liggen. Alleen een kwalitatief hoog-

betalen forse premies en hebben een hoog eigen risico. Voor veel

waardige oudpapierstroom helpt ons uit
het economische dal.
Daarvan ben ik overtuigd. Het helpt natuurlijk niet dat de politiek

De papierrecyclingbranche
verkeert in zwaar weer. Maar onze
sector bruist en innoveert.

afval- en recyclingbedrijven wordt het
steeds moeilijker om
hun verzekering rond te
krijgen, met alle risico’s
van dien. Verzekeraars

focust op het verminderen van restafval in plaats van te kiezen voor

lijken onze bedrijven niet te willen verzekeren, terwijl afval- en

kwaliteit. Maar onze sector bruist en innoveert. De interviews met

recyclingbedrijven een belangrijke pijler zijn voor een circulaire

Jan van Munster en Leendert Rijneveld in deze FNOI INFO getuigen

economie. Er moet een oplossing worden gevonden. Samen met

van het ondernemerschap dat nodig is in deze moeilijke tijden.

andere afval- en recyclingorganisaties zal de FNOI dit probleem
ook in 2020 bij de politiek op de kaart zetten en benadrukken dat

Level playing field

het de gehele keten en maatschappij raakt.

Voor een circulaire economie is meer nodig dan kwaliteit. Een
helpende hand van de overheid komt goed van pas. Zo zou Den

Kennis- en gesprekspartner

Haag het gebruik van gerecyclede materialen kunnen stimuleren.

De recyclingsector brengt circulariteit dagelijks in de praktijk. Het

Denk aan een verplicht aandeel gerecycled materiaal, bijvoorbeeld

is van belang dat wij worden gehoord als deskundige gespreks-

in verpakkingen. Of aan een lager btw-tarief voor producten die

partner van de overheid en andere beleidsmakers. De kennis en

zijn gemaakt met gerecycled materiaal. Belangrijker is dat de

innovatiekracht van recyclingbedrijven is cruciaal voor het tot

overheid erkent dat gerecyclede materialen geen afval zijn, maar

stand brengen van de circulaire economie. Dat willen wij krachtig

waardevolle grondstoffen. Een einde-afvalstatus voor papier en

naar voren brengen tijdens het Nationaal Recycling Congres. Ik

karton is essentieel, vermindert de administratieve lasten, zorgt

nodig u van harte uit om aanwezig te zijn bij dit inspiratievolle eve-

voor een concurrerende markt voor secundaire materialen en leidt

nement, om te netwerken, kennis op te doen en uw stem te laten

tot een optimaal, grensoverschrijdend gebruik van capaciteit.

horen. Ik hoop u te zien en spreken tijdens het Nationaal Recycling

Landen als Italië, Spanje en zelfs Wallonië hebben de einde-afval-

Congres. Tot 18 maart 2020 in Den Haag!

status wel geregeld. De FNOI heeft daarom samen met diverse
afval- en r ecyclingorganisaties uit de Benelux de Benelux Unie

Gerard Nijssen | Voorzitter
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NATIONAAL RECYCLING CONGRES
ONTMOET DE
CIRCULAIRE
ECONOMIE
IN PRAKTIJK

cling Congres; een niet te missen evenement met interessan

100 jaar georganiseerde recycling

te sprekers, interactieve sessies en veel mogelijkheden om

2020 is een bijzonder jaar voor de Nederlandse recyclingsector.

kennis en ervaringen te delen met ketenpartners.

100 jaar geleden werd de Algemene Vereniging voor de lompen-

Op woensdag 18 maart 2020 is het zover: het Nationaal Recy

en metaalhandel opgericht. Deze samenwerking vormde de
De belangrijkste hoogtepunten van het congres:

basis voor de oprichting van een belangenorganisatie voor de

• dagvoorzitter Anna Gimbrère interviewt minister Stientje van

oudpapierindustrie, de voorloper van de FNOI. Mede dankzij

Veldhoven;

deze samenwerking is Nederland wereldwijd koploper in het

• de lancering van het Recycling Platform: de samenwerkende

hergebruik van grondstoffen. Dat wordt gevierd tijdens het

recyclingorganisaties presenteren één visie op de circulaire

congres! In een paneldiscussie gaan de voorzitters van de

economie;

FNOI, MRF en VHT in op 100 jaar georganiseerde recycling en

• koplopers in recycling: negen cases verdeeld over drie thema’s

de toekomst daarvan.

in drie rondes;
• lezing van columnist, econoom en journalist Mathijs Bouman
over de economische impact van de circulaire economie en de

ketensamenwerking uitdragen richting media en politiek. Inmiddels

rol van de Nederlandse recyclingindustrie daarin.

hebben ook Vlakglas Recycling Nederland (VRN), Papier Recycling
Nederland (PRN), NRK Recycling, de Vereniging Afvalbedrijven

Het Nationaal Recycling Congres is een initiatief van de FNOI, de

(VA) en de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) zich aan-

Metaal Recycling Federatie (MRF) en de Vereniging Herwinning

gesloten bij de organisatie van het congres dat plaatsheeft in de

Textiel (VHT). Met het congres willen zij het belang van recycling en

Fokker Terminal te Den Haag.
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18 MAART 2020

Programma
14:00 - 14:20 uur 	Lancering Recycling Platform. 		

Global Recycling Day 2020
Het Nationaal Recycling Congres valt samen met de Global

100 jaar georganiseerde recycling. 		

Recycling Day 2020, die jaarlijks plaatsvindt op 18 maart. Met

Nederland Circulair in de praktijk. 		

de Global Recycling Day, een initiatief van de Global Recycling

Panel met voorzitters van de FNOI, MRF, VHT

Foundation (GRF), wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor

en NRK Recycling.

inzameling en hergebruik van grondstoffen. Doel is verandering
bewerkstelligen in de perceptie over afval. De GRF heeft het

14:20 - 14:40	Dagvoorzitter Anna Gimbrère interviewt
minister Stientje van Veldhoven.

Seventh Resource Manifesto opgesteld; een lijst met voornemens, die aan wereldleiders is gepresenteerd. Naast de promotie van recycling vraagt de GRF onder meer om het stimuleren

14:40 - 14:50

Uitreiking Recycling Heroes Award

van het gebruik van gerecycled materiaal door de industrie. Kijk
voor meer informatie op globalrecyclingfoundation.org.

14:50 -15:00 	Vooruitblik koplopersessies
Recycling Heroes
15:00 -17:30 	Recycling Rotonde: negen koplopersessies

Het thema van de Global Recycling Day 2020 is Recycling
Heroes. Met de Recycling Heroes-campagne wil de GRF de

17:35 - 18:15 	De economische impact van Nederland
Circulair: lezing van Mathijs Bouman

aandacht vestigen op al die individuen, communities en/of
groepen die dag in dag uit in de weer zijn om te zorgen dat
gebruikte producten en materialen niet veranderen in afval. Re-

18:15 - 19:45 	Afsluiting met borrel en walking dinner

cycling Heroes geeft o.a. de vele zwerfvuilrapers, repair-cafés
en buurtafvalcoaches een gezicht. Mede dankzij hun inspan-

Inschrijven

ningen krijgen waardevolle grondstoffen een tweede leven.

Aanmelden voor het Nationaal Recycling Congres kan via

worden uitgereikt door minister Van Veldhoven. De Recycling

www.NationaalRecyclingCongres.nl. Deelname aan het congres

Heroes Award is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven

is gratis voor (de eerste twee deelnemers van) ledenbedrijven van

(VA). Meer weten over de awards, nominaties en VA? Kijk op

de FNOI, MRF, VHT en NRK Recycling.

www.recyclingheroes.nl

Onderdeel van de Nederlandse campagne vormt de uitreiking
van de Recycling Heroes Award. Deze zal tijdens het congres
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Tekst > Erik Timmermans

HIELKE VAN DEN BRINK - DIRECTEUR PA
KWALITEIT BOVEN ALLES!
Nederland is koploper op het gebied van recycling van papier
en karton. 86 procent van het op de markt gebrachte papier

voor PRN? ‘Zeker. PRN deelt kennis over dit onderwerp en brengt
ketenpartners bij elkaar. Zo hebben we tijdens de Dutch Design
Week 2019 een seminar over Design for Recycling georganiseerd.’

en karton wordt ingezameld en hergebruikt. ‘Prachtige cij
fers’, volgens Hielke van den Brink, directeur van de stichting
Papier Recycling Nederland (PRN). ‘Maar alleen een schone,
droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier houdt
de kringloop gesloten, terwijl de vervuiling van het oudpapier
juist is toegenomen.’

Kwaliteit boven alles
Het Nederlandse afvalbeleid is nog steeds sterk kwantitatief gestuurd; het is gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval en het vergroten van de hoeveelheid (materiaal)hergebruik.
‘Sluiten van de papierkringloop betekent de keten zo inrichten dat
aan de hoge kwaliteitseisen van de verwerkende industrie wordt
voldaan. Echter, beleidsmakers denken soms in een andere richting en zien deze eisen als belemmering in plaats van een harde
voorwaarde voor de het sluiten van de keten. Dat is de omgekeerde wereld!’ Uit de recent verschenen publicatie van het Centraal

Circulaire economie

Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’

Papierrecycling voorkomt afval, vermindert de vraag naar papier

blijkt dat er nog veel milieuwinst mogelijk is door recycling. Het

dat is gemaakt van verse vezels, reduceert het gebruik van hout en

bevorderen van recycling is dan ook van groot belang volgens het

maakt de maatschappij bewust van haar eigen bijdrage aan een

CPB, net als het verhogen van de kwaliteit van de afvalstroom. Van

betere leefomgeving. Daarnaast vermindert de inzet van gerecy-

den Brink: ‘Kwantiteit is één, de kwaliteit is minstens zo belangrijk.

clede vezels het energieverbruik en zorgt het voor een reductie in

We moeten blijven investeren in de kwaliteit van het ingezamelde

de uitstoot van CO2. 86 procent van het in Nederland gemaakte

oudpapier. Schoon oudpapier zorgt voor een gesloten kringloop en

nieuwe papier en karton bestaat uit oudpapier, inmiddels de

maakt een circulaire economie mogelijk.’ En het is nu juist de kwa-

belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling is

liteit van het oudpapier waarover de directeur van PRN zich zorgen

essentieel voor de papierindustrie.

maakt. ‘Het Nederlandse oudpapier is van hoge kwaliteit, maar

Goed bezig! De circulaire economie is dus bijna gerealiseerd?

vervuilt in toenemende mate; een zorgwekkende trend. Maatre-

Van den Brink: ‘In 2050 moet de Nederlandse economie volledig

gelen die méér recycling tot doel hebben kunnen extra vervuiling

circulair zijn en recycling vervult daarin een cruciale rol. Papier en

in het oudpapier tot gevolg hebben. Bij diftar-gemeenten bijvoor-

karton hebben gezien hun duurzame eigenschappen en de mooie

beeld is een hogere verontreiniging zichtbaar. Daar horen ook de

recyclingresultaten goede papieren voor een circulaire economie.

gemeenten bij die omgekeerd inzamelen. Dit is deels te onder-

Maar er zijn zeker verbeterpunten.’

vangen met extra communicatie en handhaving, maar gemeenten
dienen zich wel bewust te zijn van de gevolgen van hun beleid.’

Design for Recycling
Al bij de conceptontwikkeling van grafische of verpakkingspro-

Vervuilingsonderzoek

ducten kan worden stilgestaan bij de recycling ervan, bijvoorbeeld

Om de vervuiling in het oudpapier te monitoren laat PRN geregeld

door te kiezen voor één soort materiaal in plaats van meerdere. Of

onderzoek doen. Het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode

door goed na te denken over het toevoegen van andere materialen

2017-2018) wijst uit dat de vervuiling in het oudpapier ook in de

aan het papier en karton. Van den Brink: ‘Het gebruik van laminaat

afgelopen periode is toegenomen. Een belangrijke oorzaak van

vermindert bijvoorbeeld de kans op recycling. Niet-functioneel

die toename zijn pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met

laminaat op tijdschriften en doosjes kan in de ontwerpfase worden

etensresten. Die worden bij het oudpapier gegooid, maar horen

vermeden.’ Maar hoe krijg je dat voor elkaar? ‘Door bewustwor-

daar niet thuis. ‘Door de vette etensresten en het vocht is het kar-

ding te creëren kunnen bedrijven worden gestimuleerd Design for

ton niet meer geschikt voor hergebruik. Vervuilde pizzadozen en

Recycling toe te passen.’ Is daarbij ook nog een rol weggelegd

maaltijdverpakkingen horen bij het restafval.’ Ook zijn er verschil-
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PIER RECYCLING NEDERLAND
Stichting PRN en het Papiervezelconvenant
Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten,
zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken
samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van
papier en karton te recyclen. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken
gemaakt. Het convenant is beperkt tot huishoudelijk oudpapier, betreft uitsluitend niet-verpakkingen en is een vangnet voor de papierkringloop, met twee
belangrijke garanties: een afnamegarantie en een afzetgarantieprijs. Hiermee
zorgt de papier- en kartonketen voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. De Minister van Milieu en Wonen heeft het PRN-systeem
algemeen verbindend verklaard, zodat alle producenten en importeurs
van niet-verpakkingen van papier en karton meedoen. 92% van de
Nederlandse gemeenten is aangesloten bij het PRN-systeem.
PRN geeft sinds 1998 uitvoering aan de afspraken uit het
convenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het
hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk
niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van
niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.

len in vervuiling per inzamelingsmethode. Zo leveren ondergrondse

te kunnen realiseren, moeten we oudpapier in de afdankfase juist

verzamelcontainers en minicontainers de meeste vervuiling op.

meer gaan behandelen als grondstof in plaats van ‘afval’. Daar zit

Het Vervuilingsonderzoek 2019 is te downloaden via prn.nl.

de mindshift naar circulariteit, die ook door beleidsmakers moet
worden gemaakt. Scheiding aan de bron is de garantie voor hoog-

Scheiding aan de bron

waardig oudpapier. Dat zorgt voor een optimale kringloop.’

Hoe beter de kwaliteit van het oudpapier, hoe groter de inzetbaarheid. Van den Brink: ‘Het doel van papierrecycling is het creëren

Ketensamenwerking

van grondstof voor de productie van nieuw, hoogwaardig papier

PRN roept gemeenten en bedrijven op om de communicatie over

en karton. Dat papier en karton wordt gebruikt voor grafische,

recycling en de kwaliteit van oudpapier te verbeteren en uit te brei-

hygiëne- of verpakkingstoepassingen. Iedere toepassing heeft

den. ‘Zelf geven we de Scheidingswijzer uit, die burgers en bedrij-

eigen, hoge kwaliteitsspecificaties. Daarom moet oudpapier wor-

ven helpt bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpa-

den ingezameld volgens de EN643-norm; aan de bron gescheiden

pier mogen. Maar dat is niet genoeg. Samen met de keten moeten

van restafval en andere recycleerstromen. PRN verzet zich tegen

we het signaal afgeven richting politiek, media en samenleving, dat

nascheiding of co-mingled (gemengd ingezamelde recyclingstro-

een gezonde circulaire economie een gezonde recycling(sector) ver-

men; red.) inzamelen van papier en karton. Van den Brink is dan

eist en dat daaraan optimale recycling voorwaarden zijn verbonden.

ook verbaasd over recent door het ministerie geïnitieerd onder-

Het Nationaal Recycling Congres is daar een goed platform voor!’

zoek naar de mogelijkheden om afzetmarkten voor nagescheiden

Tijdens het congres verzorgt PRN een koplopersessie.

oudpapier en karton te ontwikkelen, terwijl de kwaliteitseisen van
afnemers steeds verder toenemen. ‘Om een circulaire economie
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Tekst en foto’s > Ria Luitjes

LEENDERT RIJNEVELD
MARKETING MANAGER BIJ
BOLLEGRAAF RECYCLING SOLUTIONS
Bollegraaf Recycling Solutions uit Appingedam bestaat
sinds 1961. Leendert Rijneveld is marketing manager van
het bedrijf dat wereldwijd recyclingoplossingen levert.
Rijneveld: ‘Bollegraaf is begonnen met de verkoop van
balenpersen. Die worden nog steeds gemaakt, maar zijn nu
onderdeel van een totaalpakket van sorteertechnologie.
We produceren volledige sorteerlijnen, niet alleen voor
papier maar ook voor plastic en metalen of combinaties
daarvan. Iedere opdracht is maatwerk.’

Missie
Bollegraaf levert aan elke klant een unieke sorteeroplossing. Wat
is jullie missie? ‘We onderscheiden ons op diverse punten van de
concurrentie. We bieden een totaaloplossing in plaats van losse
producten en willen reststromen schoner en dus waardevoller
maken. Daarbij staat het aangaan van een langdurige relatie met
onze klanten centraal.’
Welke ontwikkelingen ziet Bollegraaf?
Rijneveld ziet grote veranderingen plaatsvinden in de recyclingbranche. ‘De reststroomverwerking vindt steeds vaker plaats bij
de bron en de recyclingsnelheid wordt steeds hoger. Belangrijk zijn
ook de innovaties die ervoor zorgen dat de afvalscheiding steeds
verder verfijnd. De reststromen worden daardoor meer waard en
leveren opbrengst op. Wij helpen de klant graag om die opbrengst
verder te verhogen.’
Bollegraaf probeert de klant op verschillende manieren van dienst
te zijn. Rijneveld: ‘Onze klanten kennen de nodige uitdagingen; het
is moeilijk om personeel te vinden voor het sorteren van menselijk afval; de ongezonde werkomgeving; en de valse positieven
(onterechte positieve testuitslagen) moeten worden verminderd om
een hogere kwaliteit te garanderen.’ Hij verwacht dat de inzet van
robotica goed kan uitpakken voor de klanten. ‘In ons testcentrum
bieden wij klanten de mogelijkheid om controles op eigen materiaal te laten uitvoeren. De juiste robotica-systemen kunnen worden
toegevoegd aan de bestaande sorteerlijnen.’
Testlijn voor circulaire plastics
De recycling van plastic is een hot topic. De overheid, de recyclingbranche en het bedrijfsleven (waaronder FrieslandCampina, Philips,
Morssinkhof en Omrin) hebben het initiatief genomen voor het
Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics. Het betreft een landelijke, onafhankelijke testlijn voor circulaire plastics. Bollegraaf gaat
hiervoor een sorteersysteem leveren. In het NTCP kunnen bedrijven
testen wat er uiteindelijk met het product gebeurt. Het testcentrum
is gevestigd in Heerenveen. Hoge scholen in de omgeving worden
betrokken bij het project. ‘Heel inspiratievol om betrokken te zijn bij
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het NTCP. Met al de betrokken partijen zullen zeker nieuwe inzichten

Global Recycling Day

ontstaan.’ Meer informatie over het NTCP is te vinden op ntcp.nl.

Op de dag van het Nationaal Recyclingcongres is het Global Recycling Day. Er wordt die dag aandacht besteed aan recycling. Is dit

Waar staat Bollegraaf over 5 jaar?

nog nodig of weten we het inmiddels wel? ‘Het is heel belangrijk! We

‘Over vijf jaar zijn wij nog meer dan nu de leverancier van sor-

moeten het belang van recycling blijven herhalen, anders zakt het

teeroplossingen in plaats van de maker van producten zoals een

besef dat het noodzakelijk is weer weg. Global Recycling Day maakt

balenpers. In 2025 bieden wij nog geavanceerdere recyclinglijnen

mensen bewust, al is het maar één keer per jaar. Ik zou graag zien

aan, die nog schonere reststromen opleveren. Ook hebben wij

dat ook de nieuwe generatie wordt bereikt. Zij heeft de toekomst.

tegen die tijd onze werkzaamheden
uitgebreid naar Oost-Europa en
Afrika. Aan ambities geen gebrek!’

Elke klant zijn eigen
sorteeroplossing

Nationaal Recycling Congres

Dit gebeurt in de Verenigde Staten.
In Plano (Texas) hebben we een
recyclingsysteem geïnstalleerd met
daarbij een trainings- en educatiecentrum. Dat centrum kun je met

Bollegraaf is niet alleen sponsor van het Nationaal Recycling

kinderen bezoeken om alles over recycling te leren. Wellicht een idee

Congres, het bedrijf verzorgt ook een Koploppersessie tijdens het

voor de educatie van de Nederlandse jeugd!’

evenement. Waarom moet de bezoeker zich inschrijven voor deze
sessie? ‘Als internationaal bedrijf hebben wij een goed beeld van

Meer weten over Bollegraaf Recycling Solutions?

de ontwikkelingen en innovaties in het buitenland, maar ook in

Kijk op bollegraaf.com.

Nederland. Die ontwikkelingen kunnen wij vertalen naar concrete
projecten. Tijdens onze sessie ervaar je hoe circulariteit werkt in de
praktijk. Wij delen onze kennis en ervaring graag met beleidsmakers en onze branchepartners.’
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PRODUCTEN VAN
PAPIER EN
KARTON
Kunst en papier
Een gelezen krant is grondstof voor nieuwe
printproducten of kartonnen verpakkingen.
De Duitse kunstenares Ines Seidel voegt daar een tussenstap aan toe: hergebruik. Seidel is geïnspireerd door papier en karton. Ze gebruikt de materialen dan ook voor veel van haar kunstwerken. Delen van kranten worden uit
hun context gehaald en vormen nieuwe kunstwerken. Een fraai voorbeeld is het kunstwerk our Heart in the News
uit 2019. Meer kunst van Ines Seidel is te zien op ines-seidel.de.

(Advertentie)

www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com

Bed van Karton
Tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio in 2020 slapen de
atleten in het Olympisch dorp op
een bed van karton. De bedden
kunnen een gewicht van tweehonderd kilo dragen. In totaal worden 26.000
kartonnen bedden gefabriceerd. De bedden zijn
gemaakt van oudpapier en -karton. Na gebruik
worden de bedden weer gerecycled.

(Advertentie)
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ALAIN DE MUYSER
SECRETARIS-GENERAAL VAN DE BENEL
FNOI-voorzitter Gerard Nijssen schrijft in zijn column dat de recycling van papier

Oudpapier is grondstof
De FNOI zet alles op alles om deze status te

en karton onder meer kan worden gestimuleerd door oudpapier aan te merken

realiseren. De kwestie is aangekaart in Den
Haag, maar daar wordt doorverwezen naar

als waardevolle grondstof. Een einde-afvalstatus voor papier en karton is volgens

Brussel. Ondertussen hebben diverse Europese landen de einde-afvalstatus geregeld.

Nijssen essentieel, vermindert de administratieve rompslomp voor ondernemers,

Mede daarom heeft de FNOI samen met
de Vereniging Afvalbedrijven, Coberec en

maakt het (grensoverschrijdend) transport eenvoudiger en goedkoper en biedt de

Go4Circle uit België en Flea uit Luxemburg
op 26 september 2019 een verklaring on-

industrie een level playing field. Daarbij zal een einde-afvalstatus een impuls geven

dertekend waarmee de Benelux Unie wordt
opgeroepen om belemmeringen voor de cir-

aan de totstandkoming van een circulaire economie.

culaire economie weg te nemen. Onderdeel
van de verklaring is de gewenste einde-afvalstatus voor oudpapier. In 2015 deed het
Benelux Comité van Ministers hierover al
een politieke aanbeveling naar de lidstaten.
Nu vragen de FNOI en haar Benelux-partners het Benelux Comité van Ministers om
een bindende Benelux-beschikking. Wat
de FNOI betreft moet Nederland oudpapier
formeel erkennen als grondstof.
Circulariteit heeft hoogste prioriteit
Alain de Muyser is sinds begin dit jaar
de Secretaris-Generaal van het Benelux
Secretariaat-Generaal. De Muyser: ‘Nederland is dit jaar voorzitter van de Benelux.
De circulaire economie heeft topprioriteit;
doel is een Benelux Unie die zo min mogelijk afval produceert en waarin producten
aan het eind van hun levensduur worden
hergebruikt of gerecycled.’ Het Benelux
Comité van Ministers heeft verschillende
mogelijkheden om bij te dragen aan de
transitie naar een circulaire economie. De
Muyser: ‘Het comité kan kennis delen en
samenwerking tussen de Benelux-landen
stimuleren om de transitie te versnellen,
om kosten te besparen en om schaalvoordelen te creëren.’ De Benelux Unie
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LUX UNIE

Benelux Comité
De Benelux is een grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en
Luxemburg. Met de unie streven de landen naar een regio zonder grenzen met als doel
meer welvaart, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid voor de inwoners. De oorsprong

beschikt over (juridische) instrumenten om

van de Benelux ligt in de Tweede Wereldoorlog. In 1944 kwam een douane-unie tot

circulair beleid te initiëren. ‘Er kunnen bin-

stand om de samenwerking en solidariteit tussen de landen te bevorderen. In 1958

dende afspraken worden gemaakt tussen

werd de samenwerking uitgebreid tot een economische unie. Sinds 2012 geldt een

onze landen. En niet vergeten moet worden

nieuw Benelux-Verdrag en heet de Benelux officieel de Benelux Unie. De unie focust

dat oplossingen op Benelux-niveau vaak

op drie kernthema’s: duurzame ontwikkeling; interne markt en economische unie; en

een voorbeeld zijn voor de Europese Unie.

justitie en binnenlandse zaken. Door gezamenlijk op te treden in het Europees overleg,

De Benelux Unie is een proeftuin om de

neemt de invloed van de Benelux-landen toe.

Europese integratie te bevorderen! Het

Het Benelux Comité van Ministers is het hoogste beslisorgaan van de Benelux Unie.

Benelux Comité van Ministers doet gere-

De vergaderingen van het comité worden bij toerbeurt voorgezeten door een Belgisch,

geld politieke aanbevelingen, zoals die op

Luxemburgs en Nederlands lid. De ministers bepalen de prioriteiten van de samenwer-

het vlak van einde-afval criteria voor oud-

king en zorgen voor politieke sturing en draagkracht. Het Secretariaat-Generaal in Brus-

papier of de aanbeveling over bouw -en

sel initieert de samenwerking en vervult het secretariaat van het Comité van Ministers,

sloopafval uit 2017 om de concurrentiepo-

de Raad van de Unie en de diverse Commissies en Werkgroepen. Meer weten over de

sitie van de Benelux-landen te verbeteren

Benelux? Kijk op benelux.int.

en de duurzame economische groei binnen
onze regio te stimuleren.’
In 2020 zet
het Benelux
Comité van
Ministers vol in
op het thema
Duurzaamheid.

De Benelux Unie
is een proeftuin om
de Europese integratie
te bevorderen!

Ook afval-ge-

Aanbeveling einde-afvalstatus

relateerde

De aanbeveling tot einde-afval-criteria voor

projecten staan

oudpapier is nog niet overgenomen. Wat

op de agenda.’

kan het Secretariaat-Generaal doen om dit

Is daarbij een

alsnog te bewerkstelligen? De Muyser: ‘De

rol wegge-

uitvoering van zo’n aanbeveling vereist een

legd voor de

goede coördinatie met de sector, rekening

De Muyser: ‘Circulair bouwen bijvoorbeeld.

recyclingsector? ‘Uiteraard. Een circulaire

houdend met het bestaande kader en

Binnen de context van de Europese Green

economie komt er alleen als alle partners

eventuele mogelijkheden. De rol van het

Deal organiseren we op 12 maart 2020

zich betrokken voelen. De Benelux-au-

Secretariaat-Generaal zal bestaan uit het

een seminar dat een basis moet leggen

toriteiten en afval- en recyclingbedrijven

samenbrengen van de verschillende stand-

voor de versterking van de Benelux-markt

hebben hun standpunten kunnen delen

punten om de grondslagen voor bindende

met ideeën voor de ontwikkeling van een

tijdens de Circulair Benelux conferentie die

en duidelijke voorschriften te bepalen’.

materialenpaspoort, een databank voor

op 25 september 2019 plaatshad. Daar

Maar het is aan de ministers van de landen

secundaire stoffen, de coördinatie of

zijn de wensen en verwachtingen van alle

om bindende afspraken te maken.

harmonisering van standaarden et cetera.

betrokken partijen duidelijker geworden.’

Het comité kan ook dwingende regelingen
vastleggen. Dat kan door middel van een
Benelux-beschikking die bindend is voor

Alain de Muyser

de drie Benelux-landen. Dit impliceert dat

(midden) met de twee

landen juridisch gehouden zijn uitvoering te

adjunct-secretaris-

geven aan de in de beschikking neerge-

sen-generaal:

legde afspraken. De FNOI en haar partners

links Rudolf Huygelen

hebben gevraagd om zo’n Benelux-be-

(BE) en rechts Frans

schikking.

Weekers (NL).
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JAN VAN MUNSTER - DIRECTEUR VAN MUNSTER RECYCLING.
DE VOLGENDE GENERATIE ZIET
RECYCLING ALS EEN ‘WAY OF LIFE’
Jan van Munster woont met zijn gezin in Heesch. Hij komt uit een ondernemersfa

Klant is koning

milie en recycling is hem met de paplepel ingegoten. Bevlogen vertelt hij over (de

Een mooi voorbeeld van inspelen op de

geschiedenis van) zijn bedrijf. Van Munster: ‘Mijn opa begon in 1937 met de “ouder

klantvraag is de samenwerking met CV-in-

wetse ruilhandel” die gaandeweg werd geprofessionaliseerd. Mijn vader begon in

stallatiebedrijven. ‘Een paar jaar geleden

1968 voor zichzelf.’ Het bedrijf van zijn grootvader is op een broer van zijn vader

werden we benaderd door een CV-instal-

overgegaan en in 2002 verkocht aan Suez. Sinds 1998 is Van Munster samen met

latiebedrijf. Het bedrijf zocht een oplossing

zijn broer Harold eigenaar van Van Munster Recyclers BV.

voor het afvoeren van oude CV-ketels en

De broers voeren samen de directie.

het daarbij horende installatieafval, zoals
PVC, karton en EPS. Dat afvoeren was
te belastend voor de monteurs. Wij zijn

Van Munster heeft vijf kinderen en zijn broer drie. De kinderen zijn

daarop ingesprongen. Onze chauffeurs rijden nu door het hele

tussen de 6 en 21 jaar oud. Is het mogelijk dat een vierde genera-

land om oude ketels en afval bij de locatie op te halen. Vervolgens

tie Van Munsters leiding gaat geven aan het familiebedrijf? ‘Niets

sorteren we de materialen en wordt gekeken hoe we deze weer

is uitgesloten! Maar los van het vermogen en de interesse is het de

kunnen inzetten als grondstof. Het gaat inmiddels om zo’n 80 tot

vraag of het financieel haalbaar is. De benodigde investeringen in

110 unieke adressen per dag! Dit vraagt om een grote flexibiliteit

onze branche worden steeds hoger.’

van de organisatie. Geen planning maar eenmalige pick-ups op
verschillende adressen.’

Van Heesch naar Oss
Van Munster Recyclers BV verhuist de komende periode vanuit

Branchesamenwerking

Heesch naar Oss. Waarom? ‘We zijn uit ons jasje gegroeid. Som-

Van Munster is sinds 2007 bestuurslid van de FNOI. Daarnaast is

mige werkzaamheden gebeuren nu nog in de openlucht, terwijl we

hij lid van de technische commissie en de commissie Archiefver-

die in Oss inpandig kunnen gaan uitvoeren. Alles wordt wat ruimer

nietiging. Samenwerking op brancheniveau heeft hij hoog in het

opgezet. Maar we zijn er nog niet! De verhuizing is een vijfjaren-

vaandel. ‘Zeker met de huidige marktontwikkelingen is collectieve

plan. Op 3 januari is het kantoorgedeelte verhuisd. In de komende

belangenbehartiging en samenwerking cruciaal. Ik ben blij met de

periode gaat de rest van het bedrijf over. Eerst moeten nog enkele

lobby van Hans van de Nes in Brussel en de manier waarop de

productiehallen worden gebouwd.’

FNOI zich sterk maakt voor de end of waste-status van oudpapier.
Met beperkt budget en mankracht verricht onze brancheorganisa-

Diversiteit aan diensten

tie buitengewoon goed werk voor haar leden. Slagkracht blijft een

Naast recycling van grondstoffen verzorgt Van Munster Recyclers

aandachtspunt. Het is soms lastig te accepteren dat beslissingen

BV archiefopslag en vernietiging. Het brede aanbod van diensten

vanuit bijvoorbeeld overheden uitblijven. Zeker als dit van invloed

is een bewuste keuze. ‘Enerzijds passen wij onze dienstverlening

is op investeringsvraagstukken of ondernemingsrisico’s.’

aan op de klantvraag, anderzijds kiezen wij bewust voor bepaalde
diensten in verschillende gebieden. Risicospreiding is belangrijk.

Branden

De huidige oudpapiermarkt laat zien waarom. Wij kiezen bij voor-

‘Laten we vooral niet vergeten dat we samen sterker staan. Bijvoor-

keur voor ‘droge fractie’; papier, folie/kunststof, hout en metalen.

beeld in de gesprekken met verzekeraars en overheden als gevolg

Met uitzondering van de papierinzameling via scholen en vereni-

van de branden in de afgelopen periode. 2019 was een extreem jaar

gingen richten we ons niet op de markt van consumenteninzame-

met maar liefst vier branden bij collega-bedrijven. Afgelopen januari

ling.’

was Van Munster Recyclers BV zelf aan de beurt. Op de locatie Venray heeft iets in het ingezamelde materiaal gezeten. Dat is geëxplo-
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deerd in de balenpers. Het kan een lithium batterij van een telefoon

keurmerk. ‘Een jaar of tien geleden was het CA+ certificaat redelijk

zijn geweest, maar ook een spuitbus. De gestegen vervuiling van

eenvoudig te verkrijgen. Maar dat is veranderd. Door professio-

het oudpapier is zorgelijk en een maatschappelijk probleem. Het

nalisering, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (later AVG)

streven van de overheid om het restafval van consumenten zoveel

en de eisen die zijn gesteld aan het betrouwbaar vernietigen, is

mogelijk te verminderen leidt uiteindelijk tot meer onzuiver afval met

het niveau van CA+ naar boven bijgesteld. Het keurmerk wordt

alle gevaren en kosten van dien. We gaan als branche in gesprek

geborgd door een Kiwa auditering.’ Was dat gemakkelijk voor de

met de verzekeringsmaatschappijen. De kosten worden te hoog.

leden? ‘Zeker niet! Voor sommige leden betekende het investe-

Ook met de overheid moeten we komen tot een oplossing.’

ren in andere machines, bijvoorbeeld om een kleinere snipper te
creëren. Daardoor stegen de energiekosten en nam de capaciteit

Marktontwikkelingen

af. Het doorvoeren van een hogere kostprijs aan de klant is niet

Van Munster heeft de markt zien veranderen in de afgelopen jaren.

altijd simpel.’ Wat zijn de voordelen van het voeren van een CA+

‘Ik zie de branche meer en meer consolideren. Familiebedrijven

certificaat? ‘Steeds meer bedrijven, instellingen en overheden vra-

worden opgeslokt door grote partijen. Dat zal nog wel even door-

gen om het keurmerk. Ook wordt het CA+ certificaat steeds vaker

gaan. Om tegenwoordig bestaansrecht te hebben moet je toch

geëist in een bestek. Daarmee biedt een CA+ certificaat nieuwe

gauw minimaal 750 á 800 ton papierafval per week verwerken.’

markten en kansen!’

Gevolg van de consolidatie is dat het ledenaantal van de FNOI
afneemt. ‘Gelukkig slagen we erin om leden aan te trekken, zoals

Toekomst van recycling en de recyclingbranche

leveranciers van machines en verzekeraars. Maar ook bedrijven

Van Munster ziet een mooie toekomst voor de recyclingbranche.

uit andere sectoren, zoals MRF-leden (Metaal Recycling Federa-

‘We zijn een onmisbare schakel in de circulaire economie. En die

tie) die zich bezighouden met productvernietiging. En bedrijven

economie komt er! Er is een omslag gaande. Steeds meer wordt

die zorgdragen voor het betrouwbaar vernietigen van archieven,

gekeken naar producten en verpakkingen die zijn gemaakt van één

datadragers en producten. Ik zie een toekomst voor me met een

materiaalsoort en die na hun gebruiksfase 100% recyclebaar zijn.

overkoepelde branchevereniging met deelcommissies voor ver-

Tot voor kort kon ik mij verbazen over de verpakkingen van Unile-

schillende producten.’

ver, Procter Gamble en anderen; wij aan de achterkant mochten
een oplossing bedenken voor de recycling daarvan. Die tijd lijkt

Reisswolf

voorbij. Design for Recycling wordt steeds meer gemeengoed.’

Van Munster Recyclers BV is sinds 1998 samen met drie partner-

En de samenleving? ‘De volgende generatie ziet recycling als een

bedrijven onder één merknaam actief in de markt voor archief- en

way of life en kan zich niet voorstellen dat er zo geproduceerd en

datavernietiging: Reisswolf Heesch BV. Reisswolf voert het CA+

verpakt wordt zoals wij dat nu doen!’

Trotse partner van het
Nationaal Recycling Congres

