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Voorwoord 
  

  

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement is door de herijking 

categoriemanagement ondergebracht onder de categorie Consumptieve 

Dienstverlening en vervult in deze hoedanigheid geen functie meer als 

categorie. 9% van al het huidige Rijksafval is gerelateerd aan consumptie 

waardoor de bijdrage aan deze categorie beperkt zal zijn. 

Het is uiteindelijk aan de categoriemanager Consumptieve Dienstverlening 

om de juiste vertaling te maken naar zijn categorieplan. 

 

Visie 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement onderschrijft het Rijksbeleid en 

helpt mee de transitieagenda naar een circulaire economie in 2050 te 

realiseren en zet zich hierbij vooral in voor Sustainable Development Goals 

(SDG) doelstellingen 8 (fatsoenlijk werk en economische groei), 12 

(verantwoorde consumptie en productie) en 13 (actie om 

klimaatverandering en haar impact te bestrijden). Dat doet zij integer, 

met kennis van zaken en in maximale transparantie samen met de markt. 

       

 

Doelstellingen 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft als doel om het aangeboden 

afval van de Rijksoverheid op het gebied van duurzaamheid, 

Internationale sociale voorwaarden, MKB-stimulering en het bijdragen aan 

circulaire economie op een zo’n hoogst mogelijke manier nuttig1  te 

verwerken tegen zo’n laagst mogelijke milieu-impact. 

Daarnaast heeft Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zich als doel 

gesteld om afval te voorkomen en neemt daarom diverse initiatieven om 

behoeftes duurzaam en circulair in te kopen.  

  

 
1 Nuttige toepassing 

• De afvalhiërarchie kent de volgende vormen van nuttige 
toepassing (artikel 10.4 van de Wet milieubeheer): voorbereiding 
voor hergebruik; recycling; andere nuttige toepassing, waaronder 
energieterugwinning. Meer info Landelijk Afvalplan3 – LAP3 
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Doelmatigheid en impact 

Bij Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zijn in beginsel alle 

departementen, het Centraal Administratiekantoor (CAK), de Tweede 

Kamer, de Raad voor de Kinderbescherming, Raad van State, 

Koninklijkhuis en de Provincie Zuid Holland aangesloten.  

Door het afval collectief van al deze partijen aan te bieden aan de markt 

kan er meer impact gemaakt worden. 

 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement wil haar afvalstoffen 

transparanter kunnen verwerken en heeft daarom een 

nieuwe strategie uitgezet wat als voorbeeldrol wordt gezien 

door vraagpartijen, overheid, de markt en internationale 

partners (Partners Upcycle Your Waste). 

 De Rijksoverheid geeft daarmee invulling aan de term 

“Practice what you Preach” door haar beleid ook maximaal 

tot uitvoering te brengen.  

 

De Rijksoverheid profileert zich op deze wijze 

ook als “Gamechanger” om de afvalmarkt extra 

te stimuleren om zich te ontwikkelen. 

Hierdoor maakt de Rijksoverheid grotere impact 

en creëert een incentive bij bedrijven om te     

investeren. 

  

Ik kijk met volle bewondering naar 

jullie aanbesteding, waarbij ik ook 

enthousiast dit heb voorgelegd aan 

mijn inkoopadviseurs.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jasper Bok 

Facility Services  

De Universiteit van Amsterdam 

Feitelijk bent u uw tijd 
vooruit…  
 
Renewi 
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Duurzaamheid 

Afval of vuilnis is het begrip voor stoffen, materialen en-of producten 

waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen.  

Hierbij maken wij onderscheid in restafval, wat per definitie wordt 

verbrand, en mono-stromen2 die per stroom apart worden gerecycled. 

 

 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement richt zich tot de nuttige 

toepassing: 

• C1 – Recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in 

een gelijke of vergelijkbare toepassing 

• C2 - Recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een 

niet gelijke of vergelijkbare toepassing 

• C3 – Chemische recycling 

• D -Andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning 

Hierbij is C1 de hoogst haalbare toepassing. 

  

 
2 Monostroom bestaat uit één soort materiaalsoort. 
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1. Beschrijving Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement 

1.1. Terugblik 

 Bij de oprichting van de categorie Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement heeft de toenmalige 

categoriemanager zijn scope afgebakend op kantoorafval, 

waardoor er ‘slechts’ 3,7 miljoen euro per jaar3 aan Rijksafval 

werd gemonitord. In werkelijkheid werd er meer dan 13 

miljoen euro per jaar aan afval omgezet dat mede weg was 

gezet als lokale opdracht (maverick buying), in contracten bij 

diverse departementen of onder was gebracht bij 

schoonmaak. 

 

Afvalcontracten zijn in het verleden altijd tegen de laagste 

prijs uitgevraagd en/of gegund, waardoor vele bedrijven zelfs 

onder de kostprijs hebben ingeschreven. Dat geeft een 

vertekend beeld als er nu afvalcontracten worden afgesloten 

(fair prise) en de gunning op duurzaamheid zwaarder weegt 

dan de prijs. 

 

Het generieke deel van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement ligt in de verwerking (verbranden 

en recyclen) van de afvalstromen. Dit generieke deel is groter 

dan alleen kantoorafval. Vanuit dit oogpunt heeft Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement haar scope verruimd naar al het 

afval van de Rijksoverheid. 

Afgelopen jaren is er intensief acquisitie gevoerd om de 

Afvalstromen die ergens (deels of in zijn geheel) anders waren 

belegd weer toe te voegen aan het portfolio van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement, zodat het Rijksafval voor beter te 

besturen en te monitoren is. 

  

 

 3 In 2016 was er € 12.789.200 in het Rijksspendoverzicht 

zichtbaar voor afvalzorgmanagement  

 Vanuit de contracten die geboekt waren was er in 2016 bij de 

categorie maar € 3.712.024 (29%) zichtbaar. 
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Steeds meer departementen zijn bezig om hun MVO-

doelstellingen(bijvoorbeeld de CO2 prestatieladder) in te 

richten en hebben daarbij gegevens nodig van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement om hun impact te kunnen bepalen.  

Ondanks dat facilitaire diensten verantwoordelijk zijn om deze 

gegevens aan te leveren dient Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement toch maandelijks te ondersteunen 

in het aanleveren van data met de daarbij behorende uitleg. 

Het afvalaanbod is ook een goede graadmeter of een 

organisatie circulair inkoopt. Uiteindelijk zou het afval moeten 

dalen als de bedrijfsomstandigheden niet zijn veranderd. 

  

1.2. Afbakening, scope 

Al het afval waarvan de Rijksoverheid van plan is zich ervan te 

ontdoen valt binnen de scope van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement. Hierbij wordt gezocht naar 

generieke verwerkingsprocessen.  

Afval dat een specifiek verwerkingsproces nodig heeft en maar 

1 aanbieder/ontdoener kent, zal niet door Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement behartigd worden, tenzij men dat 

nadrukkelijk verzoekt. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht 

worden aan hydraulische olie uit duikboten die specifiek 

verwerkt dient te worden bij 1 leverancier. 

Ook is er een uitzondering gemaakt voor textiel en papier en 

karton die behartigd worden door de categorie Bedrijfskleding 

en de categorie Papier, Afvoer (vertrouwelijke) 

informatiedragers en Print- en Drukwerk.  

Deze categorieën nemen hun grondstoffen terug in de keten. 

Mocht er toch textiel en papier/karton worden aangeboden 

dan zal Afvalzorg en Grondstoffenmanagement dit afleveren 

op de verwerkingsplaatsen die de categoriemanagers hebben 

aangewezen. 
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1.3. Inkoopvolume 

 

2019 Renewi 

 
 

 

  

Rijlabels Som van Gewicht Som van Kosten

Afval/Restafval 14508775,04 2528978,01

Afvalwater 709320 176117,47

Banden/Rubber 162982 66533,85

Bekers 17390,5 13043,61

Bouw & sloop 775200 109256,95

Elektr(on)isch afval 231237 128842,1

Folie/kunststoffen 690990,0882 370420

Gevaarlijk afval 58970 62543,01

GFT 120235 12747,13

Glas 94433,7 25700,42

Grond 33240 1823,73

Hout 2029006 325975,14

Houtmot 4890 1348,93

Kartonnen bekers 9099,376974 7243,8

Koffiebekers 15733,5 9064,73

Kolken 322800 44121,95

Matrassen 596970 80245,69

Microbiologisch afval 9780 13165,64

Non Ferro 22760 0

ODP 58536,94737 10009,89

Overig 157253,5 106613,5

Papier/Karton 19684 4345,36

Puin 394200 55620

Schroot 2008727 223462,32

Straalgrit 12100 1730,42

Swill 1474858,609 270089,95

SZA 25555 33918,36

Textiel 112460 37474,75

Veegwerkzaamheden 69460 12683,08

Vertrouwelijk afval 2320 1413,59

Vertrouwelijk papier 653,5 653,37

Vetten 53886 28656,48

Waterige pindasaus 89750 32153,84

(leeg)

Eindtotaal 24893256,76 4795997,07
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2019 Suez Nederland 

 
 

2019 totaal 

Totaal is er voor 7.178.008 euro uitgegeven aan afval en 3,2 

meur aan eenmalige uitgaven. 

De eenmalige uitgaven betreft; de ontmanteling en 

vernietiging van inbeslagnames(Douane/DRZ) en aanschaf 

van afvalunits voor de Concerndienstverleners (CDV) en het 

ministerie van Defensie. 

 

  

Rijlabels Som van Gewicht (KG) Som van Kosten incl. toeslagen

Archiefmateriaal 5,415 79,64

Bedrijfsafval 1556858,406 329626,9181

Bouw- en sloopafval 6115 3474,33895

Electronica 91660 10968,53

EPS 289,857 35

Folie 6523,343 2211,74

Gevaarlijk afval 67379 97920,96363

Glas 22158,6 6587,008427

Grond 6340 2129,3

Hout A 5580 991,66

Hout B 118600 17672,858

Koffiebekers 448344,2 292594,7725

Koffiedik 212987,6 36616,88832

Kunststof 10140 12548,06

Kunststoffen 80738,5 110637,9122

Kunststofverpakkingsafval 53000,7 31503,31

Levensmiddelen 20403 3433,47

Metaal 267595 -21651,96077

Riool 168075 1372350,026

Rubber 18200 6669,76

Swill 345743,8 63639,08839

Vet 14651,6 483,2915412

Vetput 0 125,7

Witgoed 1940 1362,23

Eindtotaal 3523329,021 2382010,505



 

 

 Pagina 10 van 31 

 

In totaal is er in 2019 28,4 miljoen kg afval afgevoerd over 

603 locaties. 
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Afvalcijfers 2019 gerelateerd naar de afnemers 

 

 
 

1.4. COVID-19 

Door COVID-19 maatregelen van het kabinet waren alleen de 

vitale sectoren operationeel. Alle Rijksoverheid locaties die als 

niet vitaal waren aangemerkt werden per direct gesloten. Dit 

betreft met name de kantoorlocaties. Het afvalaanbod 2020 

van de kantoorlocaties was nog maar 10% ten opzichte van 

2019. De contracten van de Rijksoverheid hebben geen 

aanbodverplichting waardoor er geen financiële consequenties 

zijn. 

 

 

1.5. De markt 

In Nederland laten bedrijven zich ontzorgen voor hun afval 

verwijdering, waarbij het afval wordt opgehaald samen met 

het afval van andere bedrijven.  
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Door deze wijze van inzamelen is het afval niet meer te 

herleiden naar de aanbieder. Vervolgens worden de stromen 

aangeboden aan de verwerkers en afhankelijk van de 

afgesloten contracten verwerkt of verbrand. 

 

 
 

De markt wordt gedomineerd door twee afvalbedrijven.  

Suez Nederland (Sita) en Renewi.  

 

De afvalmarkt wordt gedreven door financiële prikkels, die wij 

als Rijksoverheid mede hebben veroorzaakt door in het 

verleden te gunnen op de laagste prijs. 

Afvalbedrijven hebben vooral buiten de Europese Unie (EU) 

gezocht naar afzet voor het afval waardoor er de afgelopen 

jaren relatief weinig is geïnvesteerd in recycling binnen de EU. 

Sinds de afvalmarkt in Azië is gesloten is, zijn afvalbedrijven 

driftig op zoek naar afzet binnen de EU. Dat gaat gepaard met 

de nodige investeringen wat uiteindelijk de kostprijs voor afval 

opdrijft. 

 

 
1.6. Afnemers, stakeholders 

Bij de categorie zijn in beginsel alle departementen, het 

Centraal Administratiekantoor (CAK), de Tweede Kamer, de 

Raad voor de Kinderbescherming, Raad van State, 

Koninklijkhuis en de Provincie Zuid Holland aangesloten. 

Totaal 20 partijen.  

 

Het afval dat vrijkomt bij huurobjecten en bij de Publiek-

Private Samenwerking (PPS) constructies vallen onder de 

verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ook 

hier is een poging gedaan om deze verantwoording voor afval 

te beleggen bij Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, maar 

dat is afgehouden waardoor Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement hierover geen verantwoording kan 

afleggen.  

 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement geeft invulling aan de 

circulaire taakstelling en is daarom nauw verbonden aan het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zijn 

uitvoeringsorgaan Rijkswaterstaat (RWS)– Vang buitenshuis. 
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De interne bedrijfsvoering van organisaties is geen 

verantwoordelijkheid van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement en de gevolgen van afvalbeleid 

dient door deze organisaties zelf gedragen te worden. 

 

De aangesloten diensten hebben een belang dat hun 

bedrijfsvoering goed uitvoerbaar aansluit bij de 

afvalaanbestedingen, daarom worden ze nauw betrokken als 

er aanbestedingen zijn die daarop aansluiten. 

Om het draagvlak voor afval scheiden te vergroten en/of te 

behouden is het de verantwoordelijkheid van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement om aan te geven wat er met de 

afvalstromen gebeurt en wat dat uiteindelijk aan milieu-

impact heeft opgeleverd. 
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De huidige contracten versus 1 juli 2021 

In principe liepen alle Rijks afvalcontracten tot 1 juli 2021 

maar omdat de nieuwe visie afvalstromen pas 1 juli 2022 

wordt opgeleverd zijn er overbruggingscontracten en 

verlengingsopties aangemaakt. Hierbij sluit de Belastingdienst 

per 1 januari 2023 aan, DJI per 1 januari 2024 en het 

Ministerie van Defensie op 1 januari 2024. 

De overige deelnemers zullen wel per 1 juli 2022 starten.  

 

 

De huidige contracten Rijks Inkoopregister – RIR 

 

 
 

 

  

Rir Contract Nr Titel Ingangsdatum Calc Einddatum Naam Leverancier Bedrag

100550101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. OM 1-9-2017 1-7-2021 Suez Nederland 100.000

101080101

Afval en grondstoffenmanagement t.b.v. Belastingdienst en 

Domeinen 1-1-2015 1-7-2021 Suez Nederland 3.360.000

101090101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. DJI 1-12-2015 1-7-2021 Renewi Nederland B.V. 6.000.000

101100102 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. Rechtspraak 15-10-2015 1-7-2021 Renewi Nederland B.V. 735.000

104510101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. RVO + NVWA 1-1-2017 1-7-2021 Renewi Nederland B.V. 2.800.000

104550101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. Defensie 1-3-2016 1-7-2021 Renewi Nederland B.V. 9.300.000

104720101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v CDV-FMH 1-9-2018 1-7-2022 Suez Nederland 1.500.000

104940101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. CDV-RWS 1-10-2017 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 840.000

105290101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. IND 1-1-2018 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 91.000

105290201 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. NFI 31-12-2018 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 300.000

108210101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. ACM 1-2-2019 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 40.000

108220101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. CAK 1-1-2018 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 43.000

108230101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. Tweede Kamer 1-9-2017 1-7-2021 Renewi Nederland B.V. 75.000

108240101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. Rijksacademie 19-3-2019 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 20.000

108250101

Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. Raad van 

Kinderbescherming 1-7-2017 1-7-2021 Suez Nederland 55.000

108260101 Afval en Grondstoffenmanagement t.b.v. Algemene Zaken 1-9-2017 1-7-2022 Suez Nederland 60000

2e kamer, NVWA, OM, RvdK, RvdR 1-7-2021 1-7-2022 Renewi Nederland B.V. 448.166,90

Belastingdienst 1-7-2021 1-1-2023 Suez Nederland 1.349.209,33

DJI 1-7-2021 1-1-2024 Renewi Nederland B.V. 1.910.228,15

Defensie 1-7-2021 1-1-2024 Renewi Nederland B.V. 3.493.513,60
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1.7. Strategie per 1 juli 2022 

 

 

1.7.1. De huidige situatie 
 
De Rijksoverheid doet zaken met twee afvalverwerkers 
waardoor dezelfde afvalstromen verschillend worden verwerkt 
met verschillende uitkomsten voor de milieu-impact.  
Mocht daarnaast een afvalstroom door een verwerker 

afgekeurd worden, omdat het bijvoorbeeld te vervuild is, dan 

kan dat niet teruggekoppeld worden naar de veroorzaker 

waardoor er geen concrete acties genomen kunnen worden. 

Daarnaast is de sociale impact onduidelijk omdat er 

afvalstoffen worden doorverkocht en men geen zicht meer 

heeft op de vervolgprocessen. 

De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren ervaren dat de 

verwerking niet altijd verloopt zoals is afgesproken waardoor 

zij heeft geconcludeerd dat de keten niet transparant is om 

daar verantwoording over af te kunnen leggen.  

 

1.7.2. De nieuwe situatie per 1 juli 2022 

 
In opdracht van Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft 

Deloitte geconcludeerd (onderzoek-2017/2018) dat de 

opsplitsing van de afvallogistiek en de verwerking 

realiseerbaar is.  

Vervolgens is er in de Interdepartementale Commissie 

Huisvesting en Faciliteiten (ICHF) commitment gevraagd voor 

het uitvoeren van deze nieuwe aanbesteding. 

 

1.7.3. De procesgang besluit tot aanbesteding mono-stromen 
 

• 12 juli 2018 is door de Interdepartementale 

Commissie Huisvesting en Faciliteiten (ICHF) de nota 

KPI Afvalzorg Rijksoverheid goedgekeurd en daarmee 

gaat de Rijksoverheid zijn (geselecteerde kantoren) 

restafval terugbrengen naar 35% (exclusief papier en 

karton) voor 31 december 2020.  

• 26 september 2019 heeft de ICFH akkoord gegeven 

om de doelstelling te handhaven en te starten met de 

aanbesteding mono-stromen voor 2021. 

• 9 juni 2020 heeft de ICHF aangegeven dat extra 

kosten voor afval die betaald worden door de 

deelnemende (uitvoerende) diensten teruggekoppeld 

dient te worden aan hun opdrachtgevers als ze niet 

uitkomen met hun jaarlijkse Fee voor werkplek-

ontzorging en dat Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement haar aanbestedingen voor 

mono-stromen door moet zetten. 

 

 

 

 



 

 

 Pagina 16 van 31 

 

 

 

1.7.4. De procesgang na besluit aanbesteding mono-stromen 
 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft vervolgens het 

project Mono-stromen geactiveerd en verschillende 

aanbestedingen, van logistiek tot en met de verwerking, in de 

markt gezet.  

 

 
 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft meer dan 40 

verschillende (afval) stromen in haar portefeuille die in 

verschillende projectfasen per bewerking worden aanbesteed.  

De nieuwe contracten zullen per 1 juli 2022 actief worden. 
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1.7.5. Extra aandacht  

 

Het uitzetten van een aanbesteding voor afval is geen 
sinecure.  
Bij nieuwe wijze(1 juli 2022) van het aanbesteden van de 

afvalstromen wordt het afvallogistiek losgekoppeld van de 
verwerking waarbij tijdens de logistiek de Rijksoverheid 
eigenaar blijft van haar eigen afval en eigen contracten 
opstelt voor de verwerking.  

Voor de verwerking wordt het restafval aangeboden aan een  
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) en mono-stromen aan 
Recyclebedrijven. Recyclebedrijven hebben weinig ervaring 
met tenders van de Rijksoverheid en dienen proactief 
benaderd te worden. Als men het gevoel krijgt er te veel 
moeite voor te moeten doen dan haakt men al snel af. 
Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft daarom 

marktpartijen rechtstreeks benaderd, marktconsultaties 
opgezet, berichtgeving gedaan via de Afvalgids.nl, publicaties 
op Twitter en LinkedIn geplaatst en de brancheorganisatie 
gesproken om een maximale betrokkenheid van de 

marktpartijen te stimuleren. 
 

1.7.6. Reactie van de markt 

 

Sinds dat de Rijksoverheid haar afval op een andere manier in 
de markt aan het zetten is ontstaat er spanning bij de 
marktpartijen en wordt het met name voor nieuwe toetreders 
(MKB-bedrijven met een specifiek specialisme) lastig gemaakt 

om in te schrijven bij de Rijksoverheid. 
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De nieuwe contracten per 1 juli 2021/2022 

 

 
 

 

 
 

  

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement

Nr Afvalstromen Verwerkingsvorm Logistiek Contractduur Beschikbaar per Gegund

1 Restafval Omzetten naar energie en warmte Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-21 Attero

2 Metaal Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-21 Pro metaal

3 Hout Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

4 OWS VWS Recycling Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-21 Weijers Riooltechniek B.V

5 SWILL Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

6 Vetten Recycling Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

7 Bouw- en Sloopafval Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

8 E-Waste (Bruingoed en grijsgoed) Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22 Huiskens

9 Glas Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

10 Koffiebekers (karton + PLA/PE) Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

11 Groente, fruit en tuinafval - GFT Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

12 Matrassen Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

13 Banden en rubber Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

14 Witgoed Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

15 Geëxpandeerd polystyreenschuim - EPS Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

16 Gevaarlijk afval Recycling/omzetten naar energie en warmte Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

17 Kunststof en folie Recycling - chemisch recyclen Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

18 Specifiek Ziekenhuis afval Omzetten naar energie en warmte Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

19 Tandarts afval Omzetten naar energie en warmte Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

20 Veegvuil Recycling Exclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

21 Grond Recycling Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

22 Koffiedrab Recycling Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

23 Citrusschillen Recycling Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

24 Groente, fruit en broodafval Recycling Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-21 Floating Farm

25 Groenafval Omzetten naar energie en warmte Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

26 Paardenmest Compost Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

27 Inbeslagname volgens de CITES-overeenkomst Divers Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

28 Gevaarlijk metaal Recyclen Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-22

Nr Logistiek Contractduur Beschikbaar per 

1 Afval(retour)logistiek 6 jaar plus 2 maal 1 jaar verlenging 1-jul-22

Nr Verwerking facturen Contractduur Beschikbaar per 

1 Administratiekantoor 6 jaar plus 2 maal 1 jaar verlenging 1-jul-22

Extra behoefte contracten afval DRZ
Nr Afvalstromen Logistiek Contractduur Beschikbaar per 

1 Afvoer en verwerking van chemische groeimiddelen t.b.v. Domein Roerende Zaken (DRZ) Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021

2

Afvoer en verwerking van 

hennepcompost’ t.b.v. Domein Roerende Zaken (DRZ) Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021

3 Inbeslagname VOT/sigaret - Tabak DRZ Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 1-jul-21

4 Gevaarlijk vuurwerk DRZ Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging okt-21

5 Inbeslagname Alcohol Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021

Extra behoefte contracten afval Douane
Nr Afvalstromen Logistiek Contractduur Beschikbaar per 

1 Inbeslagname Belastingdienst / Douane FIOD Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021

2 Drugstonnen Douane( op afroep plaatsen bij de leverancier) Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021

3 Verdovende Middelen (VeDoMi) / verslavende middelen  Douane Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021

4 Inbeslagname VOT/sigaret - Tabak Inclusief logistiek 3 jaar + 1 jaar verlenging 2021
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1.8. Politieke context  

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement is politiek zeer 

gevoelig. Dat blijkt maar weer eens uit de diverse 

onderzoeken van de KRO/NCRV de Monitor (koffiebekers 

verbrand) en Zembla waarin is geconstateerd dat restafval uit 

Nederland is gevonden in Polen, plastic afval in Turkije en 

elektronisch afval in Ghana. Daarnaast wordt het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bevraagd door de 

kamer over het dossier circulaire economie en de daadkracht 

van de Rijksoverheid, waar Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagent geregeld voor wordt geraadpleegd. 

Hierbij draagt Afvalzorg en Grondstoffenmanagement haar 

steentje bij door mono-stromen weer terug te brengen in de 

keten (sluiten van de kringloop) en nieuwe herwinbare 

grondstoffen te introduceren bij diverse categorieën.  

Door de verwerking per 1 juli 2022 ook binnen de Europese 

Unie te laten plaatsvinden is er een betere “track” op de 

grondstoffen en de ISV verplichtingen. 

 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement verzorgt ook de afvoer 

van inbeslagnames (Belastingdienst/douane) en ontruimingen 

van bijvoorbeeld hennepplantages en drugslaboratoria en de 

vernietiging van zwaar vuurwerk. 

Deze gevoelige stromen worden onder beveiliging 

getransporteerd en vernietigd waarover Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement in nauw contact staat met DRZ, de 

Belastingdienst/douane, het ministerie van Defensie en de 

politie. 
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1.9. Relevante regels 

Voor bedrijven geldt een wettelijke verplichting om afval te 

scheiden. De regels staan uitgewerkt in het Landelijk 

Afvalbeheerplan (LAP34). Het is de verantwoordelijkheid van 

de aanbieder (de facilitaire organisatie) om het afval 

gescheiden (kwantitatief en kwalitatief) aan te bieden. 

Op moment dat de afvalstromen worden aangeboden aan de 

keten (logistiek bedrijf of afvalverwerker) start de 

verantwoordelijkheid van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement en stopt dit als de grondstof 

verwerkt is naar een nuttige toepassing. 

De sectorplannen5 van Rijkswaterstaat worden door Afvalzorg 

en Grondstoffenmanagement per afvalstroom toegepast 

waardoor zij invulling geeft aan het gestelde (Ministerie I&W) 

Rijksbeleid. 

 

Regels voor scheiden bedrijfsafval 

De Rijksoverheid (Ministerie I&W) wil dat vanaf 2020 75% van 

het huishoudelijk en bedrijfsafval6 gescheiden is. Daarom 

moeten bedrijven hun bedrijfsafval gesorteerd aanbieden.  

De Rijksoverheid heeft een afwijkende afspraak (nota 15 juni 

2018) gemaakt in de Interdepartementale Commissie 

Huisvesting en Faciliteiten (ICHF):  

“Maximaal 35% restafval voor de aangewezen kantoren te 

behalen eind 2020”.  

De ICHF heeft nog geen besluit genomen over de periode na 

2020 maar het ligt in de lijn van de verwachting dat alle 

Rijksoverheidslocaties hun restafval dienen te verlagen. 

  

 
4 
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/afvalscheiden/afvalsche

iding/ 
5 https://lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen-1-85/ 
6 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/afval-buitenshuis-

scheiden-en-recyclen 
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Wet- en regelgeving 

De Rijksoverheid en alle andere bedrijven in Nederland zijn 

volgens de wet verplicht (redelijkheid en billijkheid) om afval 

te scheiden. Er zijn geen uitzonderingen gemaakt. 

In het Activiteitenbesluit milieu staat de wettelijke 

verplichting. In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3, 

hoofdstuk B3) is deze verplichting verder uitgewerkt. 

 

Voor de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn de 

onderstaande wetten, regels en besluiten opgesteld:  

 

• Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Arbeidsomstandighedenbesluit 

• Asbestverwijderingsbesluit 2005 

• Besluit beheer autobanden 

• Besluit beheer autowrakken 

• Besluit beheer batterijen en accu's 2008 

• Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 

• Besluit detectie radioactief besmet schroot 

• Besluit dierlijke bijproducten 

• Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 

• Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties 

• Besluit gebruik meststoffen 

• Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer 

• Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

• Besluit inzamelen afvalstoffen 

• Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer 

• Besluit landbouw milieubeheer 

• Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen 

• Besluit met arseenverbindingen behandeld hout 

• Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 

• Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen 

• Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen 

milieubeheer 

• Besluit ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer 

• Besluit PAK-houdende coatings milieubeheer 

• Besluit verbranden afvalstoffen 

• Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 

• Inzamelingsregeling CFK en halonen 

• Kernenergiewet 

• Oplosmiddelenbesluit omzetting VOS-richtlijn milieubeheer 

• Productenregeling asbest 

• Regeling afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur 

• Regeling beheer autobanden 

• Regeling beheer batterijen en accu's 2008 

• Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen 

• Regeling detectie radioactief besmet schroot 

• Regeling dierlijke bijproducten 2008 
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• Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur 

• Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

• Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en 

bemiddelaars van afvalstoffen 

• Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen 

• Regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-

verbrandbaar bouw- en sloopafval 

• Regeling niet-reinigbaar straalgrit 

• Regeling niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en 

sloopafval 

• Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke 

afvalstoffen 

• Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004 

• Regeling verwijdering PCB's 

• Uitvoeringsbesluit EG-Verordening ozonlaag afbrekende 

stoffen 

• Vrijstellingsregeling plantenresten 

• Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

• Wet milieubeheer 

• Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

• Wet wapens en munitie 

 

 

Wet- en regelgeving en handhaving op het gebied van afval 

en milieu. 

 

• Afvalwetgeving op site Europese Commissie 

• Informatie in het Engels over afvalwetgeving op de website 

van de Europese Commissie Eur-Lex 

• Handboek implementatie milieubeleid 

• European Union Network for the Implementation and 

Enforcement of Environmental Law (IMPEL)  

• Inspectie Leefomgeving en Transport (afval) 

Officiële bekendmakingen  

• TAIEX - Environmental Implementation Review Peer 2 Peer 

• Videnet 

Vide is de beroepsvereniging voor toezichthouders, 

inspecteurs, handhavers en evaluatoren. 

 

Daarnaast maakt Afvalzorg en Grondstoffenmanagement voor 

haar contracten gebruik van de Aanbestedingswet 2012 en 

het Aanbestedingsbesluit. 
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2. Doelstellingen, strategie, planning en 

implementatie 

2.1. Visie, Strategie, te realiseren impact 

 

Visie 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement onderschrijft het 

Rijksbeleid en helpt mee de transitieagenda naar een 

circulaire economie in 2050 te realiseren en zet zich hierbij 

vooral in voor Sustainable Development Goals (SDG) 

doelstellingen 8 (fatsoenlijk werk en economische groei), 12 

(verantwoording consumptie en productie) en 13 (actie om 

klimaatverandering en haar impact te bestrijden). Dat doet zij 

integer, met kennis van zaken en in maximale transparantie 

samen met de markt.      

 

Doelstellingen (a en b) 

a) Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft als doel 

om het aangeboden afval van de Rijksoverheid op het 

gebied van duurzaamheid, Internationale sociale 

voorwaarden, MKB-stimulering en het bijdragen aan 

circulaire economie vanaf 1 juli 2022 op de hoogst 

mogelijke manier nuttig te verwerken tegen de laagst 

mogelijke milieu-impact. 

b) Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft zich als 

doel gesteld om afval te voorkomen en neemt daarom 

diverse initiatieven om behoeftes duurzaam en 

circulair in te kopen.  

  

Strategie 

a) Omdat de keten voor het afvoeren en verwerken van 

afvalgrondstoffen onvoldoende transparant  

is en er afgelopen jaren diverse incidenten hebben 

plaatsgevonden heeft de categorie Afvalzorg  

en Grondstoffenmanagement, na onderzoek van 

Deloitte, besloten in te grijpen in de keten, door het 

logistieke deel los te koppelen van het 

verwerkingsdeel.  

b) Gezien dat Afvalzorg en Grondstoffenmanagement 

geen zelfstandige categorie meer is en geen directe 

aansluiting meer heeft met de verschillende 

categorieën zal Afvalzorg en Grondstoffenmanagement 

zich alleen richten op ondersteuningsverzoeken en 

effectrapportages richting de deelnemende diensten en 

de categoriemanager Consumptieve Dienstverlening. 
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Te realiseren impact 
a) De aangeboden afvalstoffen worden met een zo’n 

hoogst mogelijke nuttige toepassing verwerkt; 

b) Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

het recyclen van de verschillende Rijks afvalstromen; 

c) Het Rijksafval wordt in de keten gemonitord en over 

de uitkomsten en afwijkingen wordt gerapporteerd;  

d) Opleveren van milieurapportages op het gebied van 

CO2, NOX, fijnstof en wegbelasting. 

 

 

2.2. Beleidsdoelstellingen 

 

Milieu 

De Rijksoverheid heeft in 2014 de Green Deal 173 getekend. 

Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen 

dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. 

Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die 

stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in 

mogen. Doel is de emissie van CO2, NOX en fijnstof als gevolg 

van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen 

partijen het geluid te beperken. Deze Green Deal heeft impact 

op de aanvoer- en retourlogistiek van diverse stadskernen. 

Dit doel heeft Afvalzorg en Grondstoffenmanagement concreet 

toegepast in haar logistieke contract waarbij de 

opdrachtnemer deze voorwaarde moet inregelen. 

 

1. Alle afvalverbrandingsinstallaties voor afval (AVI’s) in 

Nederland voldoen aan de vereisten voor de R1-status 

en zijn dus installaties voor nuttige toepassing. Het 

restafval wordt nuttig omgezet naar energie en 

warmte en voldoen aan de hoogste milieueisen dat 

jaarlijks wordt getoetst. 

2. Alle mono-stromen worden aanbesteed naar de hoogst 

mogelijke nuttige toepassing waarbij de milieucriteria 

boven de prijs zijn gesteld.  

3. Om te bepalen welke nuttige toepassing het meest 

duurzaam is in relatie tot de milieu-impact worden de 

recyclebewerkingen (bij inschrijvingen) van de mono-

stromen getoetst aan de hand van een 

beoordelingstool die ontworpen is door het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Deze tool wordt ook door contractmanagement 

gebruikt om de gegunde partij tijdens de contractduur 

te monitoren. Om de milieu-impact te bepalen worden 

Midpoints7 gebruikt vanuit de LCA-systematiek. 

 

 
7 https://www.rivm.nl/life-cycle-assessment-lca/recipe 

https://www.rivm.nl/life-cycle-assessment-lca/recipe
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De uitkomst van deze midpoints leveren een eindgetal 

in CO2 equivalenten op waardoor de verwerkingen 

onderling te vergelijken zijn. 

 

4. Voor de beoordeling(selectie inschrijvers) en 

monitoring van de Afvallogistiek is een 

beoordelingstool gemaakt door de firma Wundershift. 

De tool bekijkt de impact op CO2, NOX, fijnstof en 

wegbelasting. 

Met de uitkomst van deze beoordeling kunnen 

onderlinge inschrijvers vergeleken worden op hun 

impact en tijdens de contractfase gemonitord worden 

of de afspraken worden gerealiseerd en/of de 

resultaten verbeterd kunnen worden. 
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Circulaire economie 

1. De Rijkoverheid is samen met haar Franse en Deense 

collega, trekker geweest van het Europees Plastics 

Pact8. De doelstellingen is dat we zorgen voor minder 

plastic afval, veel meer hergebruik en veel meer 

recycling.  

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft hiervoor 

een voorstel gemaakt om het gerecycled 

kunststofgranulaat van de Rijksoverheid toe te passen 

in producten die door de Rijksoverheid weer worden 

afgenomen en daarmee vervult zij de rol van 

Launching Customer. 

2. Alle mono-stromen worden omgezet naar grondstoffen 

die uiteindelijk weer worden toepast in nieuwe 

producten. 

 

 

Gelijke kansen Midden en Kleinbedrijf - MKB 

1. Proactief de marktpartijen benaderen en eventueel 

begeleiden om in te schrijven bij de Rijksoverheid. 

2. Brancheorganisaties informeren zodat hun leden tijdig 

op de hoogte worden gesteld van de laatste 

ontwikkelingen. 

3. Marktconsultaties organiseren om samen met de 

branche nieuwe aanbestedingen te introduceren 

4. Orders segmenteren om meer MKB’ers de kans te 

geven om in te schrijven. 

 

 

Innovatie 

1. Voor het logistiekcontract is innovatie specifiek 

uitgevraagd op de onderstaande punten: 

• Optimaliseren logistiek (efficiënt en effectief), 

• Digitalisering (e-dienstverlening, smart city), 

• Standaardisatie (transportemballage en 

informatievoorziening/IT). 

De nieuwe logistieke partner zal de bovenstaande 

punten tijdens de looptijd van het contract realiseren. 

 

2. Innovatiecontract kunststof 

Kunststofgranulaat heeft bijna geen afzet in de markt 

door de lage olieprijzen en daarom gaat Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement het 

kunststofrecyclingcontract in twee percelen op de 

markt zetten; 

•         Innovatiecontract voor 8 jaar plus 2 maal 1 optiejaar 

•         Overkoepelend contract voor 3 jaar plus 1 optiejaar 

 
8 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/20/plas

tic-pact-nl 
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De bedoeling is dat er gestart wordt met een bedrijf 

dat het Rijks kunststofgranulaat gaat verwerken tot 

een product dat de Rijksoverheid weer toepast in haar 

eigen bedrijfsvoering. 

Omdat Afvalzorg en Grondstoffenmanagement eerst 

gaat ontwikkelen zal de inname van het granulaat 

(ook afhankelijk van de aanvoer) nog gering zijn maar 

dat zal gedurende de jaren toenemen. Het restant aan 

granulaat wordt weggezet in het overkoepelend 

recyclecontract (chemisch). In de loop van de 

contractjaren zal het overkoepelend contract steeds 

minder granulaat krijgen en het innovatiecontract 

steeds meer. 

 

 

Social Return on Investment (SROI) 

• Vanuit de huidige afvalcontracten hebben de 

leveranciers mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt ingezet met een jaarlijkse waarde van 

280.000 euro.  

• De nieuwe contracten die per 1 juli 2022 uitgezet 

worden zijn allemaal voorzien van een social return 

paragraaf waarbij de leverancier minimaal 5% van de 

contractwaarde moet besteden aan social return en 

daar jaarlijks over moet rapporteren.  

• Afgelopen jaren zijn er op initiatief van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement werkervaringsplaatsen 

gecreëerd bij de categorie en de contractmanager. 

Afhankelijk van de toestemming van het 

afdelingshoofd Inkoop en uitvoeringscentrum - IUC is 

er vanaf 2022 jaarlijks 1 werkervaringsplaats in te 

richten. 

 

 

Internationale Sociale Voorwaarde (ISV) 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement valt onder de due 

diligence-verplichting. Hiervoor wordt er een risico-

inventarisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

opgemaakt en gemonitord door de contractmanager om 

Internationale Sociale Voorwaarde (ISV) binnen de 

internationale keten van de productgroep daadwerkelijk te 

verbeteren.  

Per 1 juli 2022 zal de verwerking van alle afvalstromen binnen 

de Europese unie plaatsvinden met eigen contracten waardoor 

de keten transparanter wordt en de monitoring beter te 

beheersen zal zijn. 
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2.3. Besparingen versus investeren 

De afzet van gerecyclede grondstoffen stagneert op diverse 

fronten daardoor zijn in de komende jaren geen besparingen 

te verwachten.  

Ten eerste zijn de gerecyclede grondstoffen nu nog niet 

schaars en zijn Virgin grondstoffen vaak kwalitatief beter en 

goedkoper. 

Dat betekent dat er niet altijd een markt is voor gerecyclede 

grondstoffen waardoor er geen afzet is tenzij de ontdoener 

van het afval daar een extra prijs voor betaalt. 

Het bovenstaande conflicteert ook met de doelstelling van de 

circulaire economie maar de verwachting is dat dit binnen 7 

jaar drastisch zal veranderen waardoor de vraag naar 

gerecyclede grondstoffen zal toenemen en de kostprijs voor 

afval zal dalen. 

Het nu niet inrichten van recycleprocessen betekent dat bij de 

omslag naar grondstof schaarste, Nederland en de Europese 

Unie afhankelijk wordt van een steeds hogere kostprijs en 

mogelijk het niet meer verkrijgen van grondstoffen dat 

uiteindelijk de economie zal schaden. 

 

 

2.4. Planning en implementatie 

Na de aanbesteding mono-stromen per 1 juli 2022 zullen er in 

de komende 3 jaar alleen relatief kleine orders worden 

afgesloten om incidenteel te ondersteunen in de keten. 

Na 3 jaar zullen de aanbesteedde afvalstromen (restafval en 

mono-stromen) opnieuw aanbesteed moeten worden. Deze 

afvalstromen moeten met verschillende einddata naar de 

markt gebracht worden om de druk op inkoop in de toekomst 

te verlagen. 
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3. Organisatie  

3.1. Communicatie, informatie, rapportages, 

monitoring, ambassadeurschap  

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement heeft twee 

gebruikersraden te weten; 

• Rijksoverheid deelnemende diensten  

• Niet Rijksoverheid deelnemende diensten 

De gebruikersraad volgt de frequentie van de klantenraad 

Consumptieve Dienstverlening. 

De gebruikersraad is een wederzijdse informatie uitwisseling 

met betrekking de laatste ontwikkelingen van Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement.  

 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement publiceert om de twee 

maanden een nieuwsbrief aan zijn stakeholders. 

 

Per kwartaal rapporteert Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement de performance (KPI’n, LTO en 

KTO) aan de deelnemende diensten en jaarlijks aan het 

Ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) en Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) voor de jaarrapportage. 

In de afgelopen jaren heeft de Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement geïnvesteerd in haar netwerk en 

relaties om haar visie te presenteren dat geleid heeft tot 

diverse kennisuitwisselingen en trajecten om bewustwording 

te creëren.  

 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement is door de herijking 

van categoriemanagement ondergebracht onder de categorie 

Consumptieve Dienstverlening en vervult in deze 

hoedanigheid geen functie meer als categorie en zal zich vanaf 

nu alleen richten op het Afvalzorg en 

Grondstoffenmanagement van de aangesloten diensten. 
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3.2. Capaciteit en budget 

 

 

 
 

Er dient jaarlijks 35.000 euro begroot te worden voor 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement. 

Het betreft budget wat noodzakelijk is om innovaties aan te 

jagen, pilots op te starten, leveranciersbezoeken deelnemende 

diensten te organiseren, marktonderzoeken en 

beoordelingstools (RIVM) te onderhouden. 

1 maal per jaar zal Afvalzorg en Grondstoffenmanagement 

een leveranciers dag houden. 

  

De categorie heeft 1 fulltime senior Adviseur schaal 13 en 

maakt gebruik van 1,5 contractmanager. 

 

 Afval& 

grondstof 

 

  € 

Sen. Adviseur 1 104189 

Contractmngr 1,5 120000 

Kantoorkosten 

(7000/fte 

opslag)* 

 14000 

Totaal  241689* 

 

* deze bedragen betreffen de  bruto loonkosten + een 

opslag per FTE 

 

Per jaar worden er gemiddeld 10 aanbestedingen uitgevoerd. Met 

uitzondering van 2021 waar we in zijn geheel alle monostromen gaan 

aanbesteden voor alle klanten.  

Kosten: 

 

 Afval& 

grondstof 

 

  € 

Inkoper 1 94.000 

Jurist 0,2 21000 

Kantoorkosten  4900 

Totaal  119.900 
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3.3. Randvoorwaarden en risico’s 

 

 

3.3.1. Milieu-impact 

Om de afvalstromen tegen de laagst mogelijke milieu-impact 

weg te kunnen zetten dienen de aanleverende diensten de 

afvalstromen gescheiden en met de juiste kwaliteit aan te 

bieden. De kwaliteit wordt bepaald door de recycler die dat 

opgenomen heeft in zijn acceptatievoorwaarden. 

 

Tegen maatregel 
Mocht een deelnemende dienst het afval niet kunnen scheiden 

of niet kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen dan zal 

Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen voor 

nascheiden en de kosten verhalen op de veroorzaker. 

Hierover zal gerapporteerd worden. 

Daarnaast zal Afvalzorg en Grondstoffenmanagement het 

initiatief nemen te kijken of het vervuilingsaspect opgelost kan 

worden bij de verwerkers, door nieuwe technieken te 

introduceren. 

Ook zal Afvalzorg en Grondstoffenmanagement een tool 

ontwikkelen die de deelnemende diensten kunnen gebruiken 

om te bepalen waar bepaalde afvalstoffen aangeboden 

moeten worden. Deze tool komt medio 2022 beschikbaar. 

 

3.3.2. ISV en SROI 

De sociale impact is met de huidige contractvorm onduidelijk 

omdat er afvalstoffen worden doorverkocht en men geen zicht 

meer heeft op de vervolgprocessen in de keten. 

 

Tegen maatregel 
Per 1 juli 2022 zal de verwerking van alle afvalstromen binnen 

de Europese unie plaatsvinden met eigen contracten waardoor 

de keten transparanter wordt en de monitoring beter te 

beheersen zal zijn. 



Inkoopuitvoeringscentrum voor Economische Zaken en 
Klimaat en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) 
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