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De herfst is guur. De problemen voor burger en bedrijf stapelen 
zich op. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met 
sterk stijgende energieprijzen. Die zijn het afgelopen jaar met bijna 
300% gestegen. Daar blijft het niet bij. Ook de transportkosten zijn 
enorm toegenomen. Voor binnenlands wegvervoer is de kosten- 
stijging dit jaar al opgelopen tot meer dan 8 procent. Voor grens-
overschrijdend vervoer is er zelfs sprake van een kostenstijging 
tot 16 procent. Dit blijkt uit berekeningen die onderzoeks- en 
adviesbureau Panteia deed voor de FNOI. Oplossingen zijn juist nu 
nodig, al was het maar om er voor te kunnen zorgen dat bedrijven 
kunnen blijven verduurzamen. 

Dalende prijzen
Naast de stijgende kosten zorgen de productiestops in de Europe-
se papier- en kartonindustrie ervoor dat de vraag naar oudpapier 
en -karton in Europa daalt en de afzet stagneert. Gevolg: scherp 
dalende prijzen voor oudpapier. De combinatie kostenstijging, 
dalende prijzen en afzet levert een grote uitdaging op voor oudpa-
pierondernemingen. 

Eind vorige maand waarschuwde Olivier François, voorzitter van 
de European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC), de 
Europese branche-organisatie van de recyclingsector, dat hoge 
energieprijzen een enorm risico vormen voor recyclingbedrijven. 
In een brandbrief aan de Europese Commissie (EC) benadrukte hij 
dat het gebruik van gerecyclede materialen moet worden gestimu-
leerd, bijvoorbeeld door middel van: koolstofkredieten; bindende 
doelstellingen voor de inzet van secundaire grondstoffen bij de 
productie van nieuwe producten; en groene overheidsaanbeste-
dingen. 

 C O L U M N

 VERVUILINGSONDER ZOEK

De combinatie kostenstijging,  
dalende prijzen en afzet levert  

een grote uitdaging op voor  
oudpapierondernemingen.



Overleg ministerie
Waar mogelijk zet de FNOI zich op nationaal niveau in voor de 
leden om genoemde uitdagingen in goede banen te leiden. Zo 
mocht ik op 19 september vertegenwoordigers van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontvangen bij mijn bedrijf 
Recycling.nl. Samen met FNOI-directeur Hans Koning hebben wij 
het ministerie op de hoogte gebracht van de problemen waarmee 
onze sector kampt. We hebben daarbij wederom aangegeven wat 
voor ons prioriteit heeft om uit de lastige, huidige situatie te ko-
men: ketenbeleid en, zolang er nog geen Europees End-of-Waste 
criteria zijn voor oudpapier, een nationale einde-afval status voor 
ons circulaire product. De delegatie van IenW heeft toegezegd om 
onze dringende aanbeveling in overweging te nemen. 

89% recycling; hoe duurzaam wil je het hebben?
Daarbij werd ons wel verteld dat IenW kampt met capaciteitspro-
blemen en eerst de einde-afval criteria voor cellulose en struviet 
wil afronden. Begrijpt u het nog? Struviet wél en oudpapier nog 
geen grondstofstatus… Al jaren pleit de FNOI voor een einde-afval 
criterium voor oudpapier. We laten jaar in jaar uit zien dat oudpa-
pier geen afval is maar grondstof. De meest recente cijfers van de 
stichting Papier Recycling Nederland wijzen dat maar weer eens 
uit. In 2021 werd 89% van het op de markt gebrachte papier en 
karton ingezameld en hergebruikt. Het is een gotspe dat er nog 
altijd geen einde-afval status is voor oudpapier! We blijven ons 
inzetten voor een dergelijke status. 

Geld voor circulariteit
Gelukkig heeft hetzelfde ministerie tientallen miljoenen euro extra 
begroot voor 2023 om de circulaire economie aan te jagen. Ik 
hoop dat zij dit geld gaat investeren in gestructureerd ketenbeleid 
en het stimuleren van circulair ontwerpen. In deze FNOI INFO 
komen twee FNOI-leden aan het woord: Van Munster en Peute. 
Beide zien de stroom oudpapier, die door hun bedrijven loopt, 
nog altijd toenemen. De vraag naar goede, schone vezelgrondstof 
voor verpakkingen groeit dan ook. Ondanks de moeilijke periode 
waarin wij zitten, zijn Jan van Munster en John van den Heuvel 
vol vertrouwen. Van Munster Recyclers b.v. groeit en is daarom 
al verhuisd naar een grotere locatie. Peute is net overgenomen 
en verhuist binnen afzienbare tijd naar een nieuwe, grotere en 
hypermoderne stek in Alblasserdam. De overname van Peute door 
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 C O L U M N

 VERVUILINGSONDER ZOEK
Column > Gerard Nijssen

Het is een gotspe  
dat er nog altijd geen  
einde-afval status is 

voor oudpapier!

een Thais verpakkingsconcern is mede ingegeven door de manier 
waarop wij in Nederland invulling geven aan recycling en circula-
riteit; door het feit dat wij koploper in recycling zijn. Dat maakt mij 
trots en geeft ook mij vertrouwen in de toekomst. 

Vervuiling oudpapier
Dat het zo goed gaat met de recyclingcijfers, betekent niet dat we 
achterover kunnen leunen! De vervuiling van het oudpapier neemt 
sterk toe. Dat blijkt uit onderzoek dat PRN om de twee jaar laat 
doen naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier 
en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt 
zijn voor de productie van nieuw papier en karton, alsmede papier 
en karton dat niet schoon en/of droog is. Volgens het onderzoek 
2021-2022 bedraagt het gemiddelde percentage productvreemde 
vervuiling 3,36%. In de periode 2019-2020 bedroeg de vervui-
ling nog 2,52%. Een hoger percentage vervuiling leidt tot hogere 
verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder papier en karton 
kan worden gerecycled. Er is sprake van een trend die moet wor-
den gestopt. Einde-afval criteria zouden een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de broodnodige kwaliteitsverbetering van het 
huishoudelijk oudpapier en -karton. Gemeenten hebben de positie 
om de vervuiling samen met hun burgers aan te pakken, maar mis-
sen nog vaak de stimulans. Gelukkig werken we goed samen in de 
keten en komen we ook nu met oplossingen. PRN heeft naast een 
Scheidingswijzer een animatie gemaakt om burgers te helpen bij 
het maken van de juiste beslissing wat wel en niet in de papierbak 
mag. Goeie actie! 

Gerard Nijssen  |  Voorzitter
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Interesse Arbeidsinspectie
Een onveilige werkplek kan leiden tot ongevallen, met verzuim, 
blijvend letsel of de dood tot gevolg. Gestapelde balen oudpapier 
vormen een mogelijk gevaar dan wel arbeidsrisico in de werk-
omgeving van de leden van de FNOI. Mede daardoor toont de 
Arbeidsinspectie bijzondere aandacht voor de oudpapierbranche. 
Zij heeft de FNOI verzocht om de draagkracht van balen oud- 
papier te laten onderzoeken. Met de uitkomst van dit onderzoek 
kan worden vastgesteld onder welke condities, hoeveel balen oud-
papier veilig op elkaar kunnen worden gestapeld. De FNOI heeft 
het bureau BOM Engineering opdracht verleend om dit onderzoek 
uit te voeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Arbeids- 
inspectie de wijze waarop wordt gestapeld (inclusief de hoogte 
van de stapels) in regels zal gaan vastleggen. De Technische  
Commissie van de FNOI is nauw betrokken bij deze kwestie.

Richtlijn voor veilig werken
De FNOI kijkt verder dan dit onderzoek alleen en wil actief bijdra-
gen aan het voorkomen van ongevallen in de sector. Daartoe is 

Een veilige werkplek is van groot belang en vraagt om 
specifieke technische en organisatorische maatregelen 
om eventuele ongevallen te voorkomen. De FNOI doet on-
derzoek naar de gevaren van gestapelde balen oudpapier 
en werkt aan richtlijnen voor de inrichting van een veilige 
werkomgeving.

De FNOI wil  
actief bijdragen  

aan het voorkomen  
van ongevallen  

in de sector.

samenwerking gezocht met EHS Services, dat ruime ervaring heeft 
in de papier- en kartonketen. EHS Services is gespecialiseerd in 
het creëren van bewustzijn en het aanreiken van veilige werkme-
thoden. EHS Services zal samen met de Technische Commissie 
van de FNOI beleidsmatige richtlijnen gaan opstellen voor de 
branche. Experts van EHS Services zullen daartoe oudpapierbe-
drijven gaan bezoeken. Het gaat zowel om leden als om niet-leden 
van de FNOI. 

De bevindingen van de experts moeten leiden tot richtlijnen die de 
veiligheid in de sector naar een hoger niveau tillen. In de richtlijnen 
zal aandacht zijn voor: 
- risicoherkenning; 
- veilige en onveilige handelingen; 
- het elkaar aanspreken op en onderling afspreken van gedrag; 
- het continu verbeteren van werkprocessen; 
- doeltreffende voorlichting; 
- (voorbeeld)instructies; 
- en toezicht op de uitvoering van afspraken en beleid. 

De richtlijnen kunnen ook worden toegepast door andere sectoren 
waarin wordt gewerkt met balen papier, zoals distributiecentra en 
de papierindustrie. De eerste uitkomsten van het onderzoek van 
EHS worden verwacht in december 2022. 

BALEN ONDERZOEK
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Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde 

afgelopen Prinsjesdag aan dat het voor 2023 miljarden euro’s 

extra begroot voor klimaatmaatregelen. Een deel daarvan zal 

worden besteed aan de transitie naar een circulaire economie. 

De FNOI is verheugd dat duurzaamheid en circulariteit niet 

alleen aandacht, maar ook budget krijgen. Toch plaatst zij ook 

kritische noten. Hans Koning, directeur van de FNOI: ‘Er moet 

meer oog zijn voor ketenbeleid.’

72 miljoen euro voor duurzaamheid
In de begroting van IenW is 12,9 miljard euro vastgelegd om Ne-
derland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Dit is een stijging 
ten opzichte van de begroting van 2022. Het grootste deel van 
genoemd bedrag is bedoeld voor het Mobiliteitsfonds (9,4 miljard 
euro). 1,8 miljard euro is beschikbaar voor Beleid en Ondersteu-
ning. Hieronder valt onder meer 72 miljoen euro voor Duurzaam-
heid. 

Circulaire economie
Het komende jaar wil het kabinet vol inzetten op de verduurzaming 
van productketens, waarbij langer (her)gebruik van producten 
en hoogwaardige recycling centraal staan. Met het Nationaal 
Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) wil het kabinet 
het in het coalitieakkoord opgenomen klimaatdoel van een 
circulaire economie realiseren. De subsidieregeling 
Circulaire Ketenprojecten wordt uitgebreid naar 
grotere ketendoorbraakprojecten. Deze regeling 
is bedoeld voor circulaire projecten die het 
Versnellingshuis Nederland Circulair zijn ont-
groeid. Zij krijgen meer middelen en begelei-
ding om zich door te kunnen ontwikkelen. De 
FNOI onderschrijft het circulaire streven van 
het kabinet. 

Ketenbeleid
Koning hoopt dat het extra budget niet alleen 
wordt ingezet voor subsidieprogramma’s, maar 

dat het ministerie ook krachtdadig beleid introduceert. Bijvoorbeeld 
voor het vormgeven van het Circulair Materialenplan, de opvolger 
van het LAP3. ‘We moeten focussen op ketenbeleid, met nadruk 
op circulair ontwerp en de waarde van secundaire grondstoffen. In 
de productieketen dient meer aandacht te zijn voor het verlagen 
van het gebruik van primaire grondstoffen. Stimuleer het gebruik 
van secundaire grondstoffen en kom nu eindelijk met duidelijke ein-
de-afvalcriteria voor oudpapier en -karton! Ook een praktijkgerichte 
uitwerking van de risicobenadering voor zeer zorgwekkende stoffen 

(ZZS) heeft hoge prioriteit. De problematiek moet aan de voorkant 
van de keten worden opgelost. En niet in de maag van de recycling-
keten worden gesplitst. Dat is wat nu gebeurt.’ 

Mondiale markt
De FNOI zet vraagtekens bij de toelichting op de begroting. Daarin 
wordt onder meer gesteld dat de capaciteit van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) zal worden ingezet om te 
voorkomen dat waardevolle grondstoffen ‘weglekken 

buiten Nederland en de EU’. Koning: ‘De markt voor 
oudpapier is mondiaal van aard. Oudpapier is een 

waardevolle grondstof waar wereldwijd vraag 
naar is. Protectionisme door het afsluiten van de 
Europese grenzen zal leiden tot Europese oud-
papierbergen, sterk dalende prijzen en daarmee 
tot het wegvallen van de grootste stimulans 
voor circulariteit: de markt. Dat kan niet de 
bedoeling zijn! Erken en gebruik de markt. Alleen 

op die manier kunnen wij een circulaire economie 
realiseren. Daarmee komen we ook dichter bij de 

gestelde klimaatdoelen.’ 

MILJARDEN VOOR 
  DUURZAAMHEID

Het komende jaar wil  
het kabinet vol inzetten 

op de verduurzaming  
van productketens



Van klein naar groot
Peute Paper Solutions werd opgericht in 1960. Het bedrijf heeft 
zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van een kleine, lokale 
speler tot een van de grootste onafhankelijke papier- en kunst-
stofverwerkers van Europa. Van den Heuvel: ‘Inmiddels hebben 
we 180 medewerkers en voeren we jaarlijks meer dan 40.000 
containers oudpapier in en uit.’ Dat gebeurt op een productie- 
locatie van 50.000 m2 in Dordrecht. In 2021 draaide Peute een 
omzet van 249 miljoen euro. ‘Door de combinatie van de juiste 
drive en een uitgebreide kennis van papierkwaliteiten hebben we 
een groot internationaal netwerk van leveranciers en afnemers 
opgebouwd, met kantoren in onder andere Duitsland, Spanje, 
Portugal, Hongkong en Indonesië.’ Op de productielocatie in 
Dordrecht beschikt Peute over vier sorteerlijnen die de kwaliteit 
van het papier dat binnenkomt verder kunnen opwaarderen  
tot hoogwaardige grondstoffen. ‘Binnen de Peute Group is kwa-
liteit een sleutelbegrip. Dat geldt voor onze producten, locatie 
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en natuurlijk medewerkers. Zij vormen het fundament van het 
bedrijf!’ 

Duurzaamheid troef
Voor de Peute Group is duurzaamheid vanzelfsprekend. ‘Circula-
riteit en duurzaamheid zijn termen die je veel hoort de laatste tien 
jaar. Voor ons vormen zij al decennia de basis van onze bedrijfs-
voering. Wij leveren hoogwaardige grondstof aan de papier- en 
karton producerende industrie. Het is onze ambitie om zoveel mo-
gelijk secundaire grondstoffen terug te brengen naar nieuwe pro-
ducten, van kartonnen verpakkingen tot kranten en kantoorpapier. 
Wist je dat wij door ons werk en samen met onze wereldwijde part-
ners jaarlijks meer dan 3,1 miljoen bomen besparen?’ Peute heeft 
een constante focus op de verbetering van de recyclingstromen. 
Daarbij zoekt het bedrijf intensieve samenwerking met leveranciers 
en afnemers om tot circulaire oplossingen te komen. Ook trace-
ability van de materialen die Peute Paper Solutions ontvangt en 

INTERVIEW JOHN VAN DEN HEUVEL 
PEUTE GROUP

De Peute Group is een van de grootste onafhankelijke papier- 
en kunststofverwerkers van Europa. Jaarlijks verwerkt het 
bedrijf meer dan 1.2 miljoen ton aan grondstoffen. Recent 
werd Peute overgenomen door de Thaise verpakkingsprodu-
cent SCG Packaging (SCGP). Tijd voor een gesprek met John 
van den Heuvel, managing director van Peute Recycling bv. 
Welke kansen biedt de overname? Wat zijn de trends in de 
oudpapiermarkt? Wat is de rol van de FNOI? 



verwerkt hoort bij de duurzame ambities 
van het bedrijf. ‘Voor ons is het belangrijk 
te weten waar ons materiaal naar toegaat 
en of het wordt verwerkt op een duurzame 
en milieuvriendelijke manier. Wij werken 
alleen samen met hoogwaardige en volledig gecertificeerde pa-
pierfabrieken. Geen certificaat? Geen business!’ 

Sociaal gezicht en servicegericht
Duurzaam ondernemen betekent voor de Peute Group ook 
zorgvuldig en met respect omgaan met leveranciers, afnemers, 
partners, medewerkers en regelgeving. Goede service en klant-
vriendelijkheid staan daarbij voorop. ‘We werken nauw samen met 
lokale overheden en instanties. Dat kan best eens schuren als bij-
voorbeeld de kwaliteit van door gemeenten aangeleverd oudpapier 
niet goed is. Daar komen we doorgaans uit met elkaar. Wij voelen 
ons sociaal verantwoordelijk en willen samen werken aan een 
betere toekomst. Als onderdeel van ons arbobeleid worden onze 
medewerkers opgeleid om een veilige werkomgeving te creëren en 
om proactief mee te denken aan verdere verbetering. Kantoor en 
productieomgeving zijn gecertificeerd met ISO 9001 en ISO 14001. 
Ook geven wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de 
kans om weer deel uit te maken van de samenleving. Wij zijn de 
grootste werkgever voor deze groep mensen in onze regio.’

Nieuw pand
Peute investeert continu in de verduurzaming van de bedrijfsloca-
tie en sorteertechnieken. Op dit moment wordt de nieuwe locatie 
aan de terminal van Rotterdam East in Alblasserdam gebouwd. 
Het 60.000 m2 grote terrein zorgt voor een verdubbeling van de 
capaciteit. Op het terrein verrijst een CO2-neutraal gebouw, waarin 
alleen nog met elektrisch materieel zal worden gewerkt. ‘Onze 
materialen kunnen direct in containers en met binnenvaartschepen 
worden getransporteerd. Door de verhuizing zijn er dagelijks 300 
minder vervoersbewegingen over de weg nodig! We gaan ook 
inzetten op meer transport over het water binnen Europa. Papier- 
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en kartonfabrieken liggen vaak aan het 
water en ook dat betekent een sterke 
CO2-reductie.’ De oplevering van het 
nieuwe pand is naar verwachting in Q3 
2023. ‘Dan beschikken we over de mo-

dernste en meest efficiënte recycling plant van Europa.’ De nieuwe 
locatie van Peute ligt op slechts zes kilometer van de huidige 
locatie. ‘Alle medewerkers kunnen dus meeverhuizen.’ 

Overname
Peute Recycling is recentelijk overgenomen door de Thaise 
verpakkingsproducent SCG Packaging. SCGP heeft 56 productie-
faciliteiten in Thailand, Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië, 
het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Voor SCGP is de overname van 
Peute een belangrijke strategische zet in de snelgroeiende markt 
voor gerecyclede materialen. ‘SCGP beschikt door de overname in 
één klap over één miljoen ton extra oudpapier. Bovendien verwerft 
zij veel kennis over geavanceerd afvalbeheer en aanverwante tech-
nologieën. Vergeet niet, Nederland wordt gezien als koploper in 
recycling. Ze willen leren van onze manier van werken. We hebben 
inmiddels enkele gezamenlijke projecten opgezet.’ Voor Peute 
betekent de overname dat het bedrijf internationaal nog verder kan 
groeien. ‘SCGP overweegt nieuwe acquisities en dat zal onder de 
vlag van Peute gebeuren. Zo hebben we recent al een Amerikaans 
recyclingbedrijf overgenomen. Wij zijn heel blij met de overname.’ 

Vervuiling
Welke trends ziet Van den Heuvel in de markt voor oudpapier? 
‘Belangrijk punt is de productvreemde vervuiling in het huishoude-
lijk oudpapier en -karton. Van pizzaresten maken we geen nieuw 
papier! Uiteindelijk zorgt de vervuiling ervoor dat er minder papier 
en karton kan worden gerecycled. We moeten samen met de 
partners aan de bak om hier wat aan te doen. We moeten burgers 
bewustmaken en ze helpen bij het bepalen welke producten wel 
en niet bij het oudpapier mogen.’ In die ketensamenwerking is 
een mooie rol weggelegd voor de FNOI. ‘Breng de partners bijeen 
en neem actie richting samenleving. De FNOI heeft al vaker laten 
zien dat ketensamenwerking loont. De goede recyclingresultaten 
in Nederland zijn daar een mooi voorbeeld van. En blijf hameren 
op een schone stroom oudpapier, bijvoorbeeld bij de gemeenten.’ 
Verwacht Van den Heuvel nog meer van de FNOI? ‘De FNOI zit 
bovenop het verkrijgen van einde-afval criteria voor oudpapier. 
Dat is een goede zaak. Zowel in Den Haag als in Brussel moeten 
de beleidsmakers snappen dat circulariteit niet ophoudt bij de 
Nederlandse of Europese grens. De oudpapiermarkt is een global 
market. Hou de grenzen open en erken ons materiaal als grond-
stof, want dat is het.’

Van pizzaresten  
maken we geen  
nieuw papier!



Recycling en beleid
Het vervuilingsonderzoek koppelt resultaten aan beleidskenmer-
ken. Zo is gekeken naar verschillende inzamelsystemen voor 
papier en karton, het tariefsysteem voor restafval en het serviceni-
veau voor restafval. In het onderzoek 2021-2022 zijn in totaal 48 
monsters uit 24 verschillende gemeenten geanalyseerd. In de ver-
deling over de gemeenten is rekening gehouden met de landelijke 
verdeling over de drie genoemde beleidskenmerken.

Toename vervuiling
Uit het onderzoek 2021-2022 komt een gemiddeld percentage 
productvreemde vervuiling van 3,36% naar voren. In de periode 

2019-2020 bedroeg de vervui-
ling nog 2,52%, een stijging van 
0,84%. PRN-directeur Hielke 
van den Brink licht verder toe: 
‘Meer vervuiling leidt niet alleen 
tot hogere verwerkingskosten, 
maar - wat erger is – het zorgt er 
ook voor dat uiteindelijk minder 
papier en karton kan worden 

gerecycled als gevolg van die vervuiling. Dat is onwenselijk! Er 
is duidelijk sprake van een trend die moet worden gestopt’, zegt 
Van den Brink. De toename van de vervuiling ten opzichte van 
2019-2020 wordt vooral veroorzaakt door een groei binnen de 
categorieën ‘geplastificeerd papier en karton’ en ‘overige vervui-
ling’. De categorie ‘overige vervuiling’ bevat alle mogelijke stoffen 
die ook in het reguliere huisvuil kunnen worden aangetroffen, zoals 
textiel, hout, touw, chipszakken, etensresten, steen en metalen 
voorwerpen. Ook batterijen komen in toenemende mate voor in 

 

 

Nederland is Europees koploper papierrecycling, toch valt 
er nog veel te verbeteren. ‘De vervuiling van het oudpapier 
neemt toe en moet echt omlaag’, zegt Ed Nijpels, voorzitter 
van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Om de 
twee jaar doet PRN onderzoek naar de vervuiling in het oud-
papier afkomstig van particuliere huishoudens. 
In de periode 2021-2022 was het gemiddelde percentage 
productvreemde vervuiling weer hoger dan in de periode 
daarvoor. Nijpels: ‘Om de papierkringloop te sluiten en 
waardevolle gro ndstoffen te behouden is actie vereist. De 
trend van toenemende vervuiling moet worden omgebogen.’
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Koploper
89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier 
en karton (niet-verpakkingen) wordt ingezameld en hergebruikt 
(cijfers 2021), zo blijkt uit de PRN-monitor. PRN publiceert jaarlijks 
een monitoringsrapportage met de cijfers van de recycling van 
niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, 
tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier 
etc. In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt ge-
bracht. 884.000 ton werd ingezameld én hergebruikt. Nijpels: ‘Met 
onze recyclingresultaten lopen we voorop in Europa.’ Op Europees 
niveau lag het percentage papierrecycling in 2021 op 71,4%. 

Onderzoek 
Nijpels: ‘Dat Nederland zo goed 
zijn papier en karton recyclet, 
wil niet zeggen dat we tevreden 
voor ons uit kunnen kijken. De 
vervuiling van het oudpapier 
neemt elk jaar toe.’ Dat blijkt 
uit onderzoek dat PRN (sinds 
2001) om de twee jaar laat doen 
naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en 
karton. De vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn 
voor de productie van nieuw papier en karton alsmede uit papier 
en karton dat niet schoon en/of droog is. Denk aan kunststoffen, 
etensresten en drankenkartons, maar ook geplastificeerd papier 
of vervuilde pizzadozen en ander restafval. Met het onderzoek wil 
PRN enerzijds de kwaliteit van het oudpapier monitoren, ander-
zijds de productvreemde vervuiling daarvan kwantificeren. Het 
onderzoek wordt verricht door De Afvalspiegel.

VERVUILINGSONDERZOEK PRN 
VRAAGT OM ACTIE 

Meer vervuiling leidt tot 
hogere verwerkingskosten 
en minder papier en karton 
dat kan worden gerecycled.

Foto: Christiaan Krouwels
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het oudpapier. ‘Die (lithium-ion) batterijen zijn levensgevaarlijk als 
zij in de recyclingstroom terechtkomen. Bij beschadiging kunnen 
zij spontaan ontbranden of zelfs ontploffen met alle gevolgen van 
dien. In een volgend onderzoek zullen ‘batterijen’ expliciet worden 
benoemd, als (gevaarlijke) stoorstroom.’

Vervuiling per inzamelsysteem 
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de volgende 
categorieën inzameling van papier en karton:
•  het wegbrengen van papier en karton naar een container bij  

een vereniging/school (niet permanente brengvoorziening);
•  wegbrengen van papier en karton naar een verzamelcontainer 

(permanente brengvoorziening);
•  inzameling aan huis waarbij het papier en karton gebundeld  

of in dozen wordt aangeboden;
•   aan huis met een minicontainer.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de niet-permanente breng-
voorziening (container bij verenigingen) het schoonste oudpapier 
oplevert, gevolgd door inzameling aan huis zonder inzamelmiddel. 
De inzameling aan huis met de minicontainer heeft het hoogste 
percentage productvreemde vervuiling (4,25%). Van den Brink: 
‘We hebben niet specifiek onderzocht waarom de ene inzame-
lingsvorm schoner is dan de andere. Uit eerdere onderzoeken 
is gebleken dat dit met name te maken heeft met verschillen in 
(sociale) controle.’

Bewustwording burgers
‘De kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. 
Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval 

worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar.’ Volgens Van 
den Brink hebben gemeenten de positie om de vervuiling samen 
met hun burgers aan te pakken. ‘PRN helpt hen daar graag bij. 
Naast de PRN-Scheidingswijzer heeft PRN een animatie ontwik-
keld om burgers bewust te maken en hen te helpen bij het bepalen 
welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen. Met de 
animatiefilm presenteren we een complexe boodschap op een 
begrijpelijke manier. We stimuleren hiermee de burgers om bij te 
dragen aan een schone en droge stroom oudpapier.’ De film is te 
bekijken op youtube of op www.prn.nl.

“Still uit PRN-animatie. 
Gemaakt door Bureau Restvorm.”

MARKTBERICHTEN

Voor info mail naar: h.meinen@mrb-uitgevers.nl

Al 20 jaar informatie
die zich uitbetaalt.

Al 20 jaar informatie
die zich uitbetaalt.

Oudpapier moet schoon 
en droog zijn en apart 

van ander afval worden 
ingezameld. Alleen dan  

is het recyclebaar.



om einde-afval criteria voor oudpapier en -karton in te voeren. Van 
één Europese markt lijkt gezien het bovenstaande geen sprake. 
Van een level playing field voor Nederlandse oudpapierondernemin-
gen al helemaal niet. Tijd voor actie! 

Overleg IenW
Op 19 september bezochten vertegenwoordigers van het ministerie 
van IenW FNOI-lid Recycling.nl. In een korte presentatie somden 
de FNOI-voorzitter Gerard Nijssen en FNOI-directeur Hans Koning 
de argumenten op waarom de toekenning van een einde-afval 
status aan oudpapier zo belangrijk is voor de totstandkoming van 
de circulaire economie: 
•  het vormt een officiële erkenning van oudpapier als hoogwaar- 

dige grondstof; 
•  het leidt tot verbetering van de ingezamelde kwaliteit van oud-

papier en is daarmee een krachtig middel in de strijd tegen de 
toenemende vervuiling van met name het huishoudelijk ingeza-
melde oudpapier; 

•  het zorgt voor verlaging van de transportkosten en administra-
tieve lasten voor recyclingondernemingen.  

Momentum
De omzetting van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3) naar het 1e 
Circulaire Materialen Plan (CMP1) biedt volgens de FNOI het ideale 
moment om te komen tot een nationaal ketenbeleid met erkenning 
van secundaire grondstoffen. Er is alles aan gelegen om ervoor 
te zorgen dat het ministerie einde-afval criteria voor oudpapier 
meeneemt in haar beleidsuitwerking. De delegatie vanuit het mi-
nisterie heeft toegezegd de dringende aanbeveling vanuit de FNOI 
in overweging te nemen. Eerst zijn nu vaststelling van einde-afval 
criteria voor cellulose en struviet in de maak en de capaciteit bij het 
ministerie is beperkt. Dat afvalwatergruis zoals struviet eerder een 
grondstofstatus krijgt dan oudpapier en -karton, is volgens de FNOI 
lastig uit te leggen. De FNOI zal nationaal en internationaal blijven 
aandringen op een spoedige vaststelling van einde-afval criteria, en 
daarmee de erkenning van oudpapier als hoogwaardige grondstof.
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Einde-afval criteria
Als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden specifieke admi-
nistratieve en financiële verplichtingen. Ook voor het verwerken, 
toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn specifieke regels en 
vergunningprocedures van toepassing. De Europese Commissie 
(EC) heeft criteria ontwikkeld om bepaalde afvalstoffen niet langer 
als een afvalstof aan te merken; de einde-afval criteria. Deze zijn er 
bijvoorbeeld voor ijzer-, staal- en aluminium- en koperschroot. Voor 
oudpapier en karton zijn geen einde-afval criteria. Een voorstel 
om tot zulke criteria te komen, werd in 2012 weggestemd in het 
Europees Parlement. Een grootschalige lobby van de Europese pa-
pier- en kartonindustrie lag mede aan dit besluit ten grondslag. De 
industrie was bang dat hoogwaardig, brongescheiden oudpapier 
en -karton, net als pulp of papier – zonder belemmerende afval-
stoffenregels – als secundaire grondstof (wereldwijd) zou kunnen 
worden verhandeld. Sindsdien heeft de EC meerdere einde-afval 
criteria opgesteld voor recyclingstromen die qua hoogwaardigheid 
en circulariteit niet kunnen tippen aan oudpapier. De FNOI dringt al 
jaren aan op een einde-afval status voor oudpapier en -karton.

Level playing field
Na lang aandringen vanuit onze Europese recyclingorganisatie 
 EuRIC heeft de EC bevestigd dat zij de einde-afval criteria voor 
oudpapier zal oppakken. Eerst zullen echter criteria worden 
opgesteld voor kunststof en textiel. Voordat er sprake is van de 
gewenste situatie zijn we dus een jaar of vijf verder. Reden voor de 
FNOI om vertegenwoordigers van het ministerie van IenW uit te no-
digen voor een bezoek aan de oudpapierbranche. Voor afvalstoffen 
waarvoor geen Europese einde-afvalcriteria zijn ontwikkeld, kunnen 
Europese lidstaten zelf regelingen met einde-afval criteria invoeren. 
Zulke nationale criteria zijn inmiddels vastgesteld in Spanje, Italië, 
Wallonië en sinds dit jaar ook in Frankrijk. De nationale verordenin-
gen zijn gebaseerd op de eerder weggestemde Europese End-
of-Waste Verordening. Ook enkele Duitse deelstaten kwalificeren 
gezuiverd en gesorteerd oudpapier inmiddels als grondstof in 
plaats van afval. Tot slot deed de Benelux Commissie enkele jaren 
terug nog een stevige aanbeveling aan de Nederlandse overheid 

Op 19 september bezochten vertegenwoordigers van het 
ministerie van IenW FNOI-lid Nijssen Recycling. Zij deden dit 
op uitnodiging van de FNOI. Tijdens het bezoek hield de FNOI 
een vurig pleidooi voor de vaststelling van einde-afval criteria 
voor oudpapier en karton. Daarmee worden de materialen niet 
langer als afval maar als grondstof beschouwd.  

FNOI PLEIT VOOR EINDE-AFVAL  
CRITERIA OUDPAPIER
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Stimuleer de markt
Wat de FNOI betreft zijn de beperkingen onnodig. Zorg er in ieder 
geval voor dat de vrije handel in waardevolle secundaire grond-
stoffen overeind blijft. Grijp de herziening van de EVOA aan om het 
gebruik van secundaire grondstoffen te stimuleren. Beloon de mili-
euvoordelen van recycling! De voorgestelde EVOA-regels brengen 
de circulaire economie juist in gevaar! FNOI-directeur Hans Koning 
bestempelt de herziening als ‘ondoordacht protectionisme in een 
milieujasje’. De Europese beleidsmakers zouden zich moeten 
richten op het verbeteren van de kwaliteit van de inzameling van 
recyclingstromen en op efficiëntere procedures voor het transport 
van hoogwaardige recyclingstromen. 
Het overschot aan oudpapier van 2 - 3 miljoen ton binnen de EU 
benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat het ventiel van de 

export blijft bestaan. Het voorstel van de EC ligt momenteel ter 
goedkeuring bij het Europees Parlement en de Raad.

Einde afval status
De FNOI is van mening dat er op Europees niveau erkenning moet 
komen voor kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstofstro-
men. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de circulaire eco-
nomie. Belangrijk punt van kritiek van de FNOI op het wijzigings-
voorstel voor de EVOA is dat het voorstel geen onderscheid maakt 
tussen afval en waardevolle secundaire grondstofstromen. Daar 
moet verandering in komen. Samen met EuRIC voert de FNOI 
intensief lobby tegen het huidige voorstel tot herziening en voor 
een Europese End-of-Waste status voor oudpapier. Het huidige 
voorstel staat haaks op de beginselen van het Europese Circulaire 
Economie Actie Plan. 

EUROPA: HERZIENING EVOA IS 
PROTECTIONISME IN MILIEUJASJE

Reduce en Re-use
Het Europese afvalstoffenbeleid staat in het teken van circulariteit. 
De hoofddoelstellingen van het beleid zijn: de reductie van afval 
(reduce) en het hergebruik van producten en materialen (re-use). 
De Nederlandse papierrecycling is succesvol. Circa 90% van het 
op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en her-
gebruikt. Daarmee is onze sector een voorbeeld voor een circulaire 
economie. Belangrijk onderdeel van het succes is de markt voor 
oudpapier. Gebruikt papier en karton hebben een waarde en zijn 
onmisbaar voor de productie van nieuw papier en karton. Omdat 
de markt voor oudpapier internationaal van aard is, is oudpapier 
een belangrijk exportproduct. Buiten Europa is veel vraag naar 
kwalitatief hoogwaardig oudpapier, terwijl sprake is van een 
Europees oudpapieroverschot van 2 a 3 miljoen ton. Nederlands 
oudpapier is grondstof voor nieuw papier en karton aan de andere 
kant van de wereld. 

Exportverbod
Met de beoogde herziening van de EVOA worden beperkingen op-
gelegd aan de uitvoer van secundaire grondstoffen naar niet-EU-
landen. In wezen wil de EC de uitvoer van afval verbieden. Zo wil 
zij voorkomen dat EU-lidstaten hun afval dumpen in andere delen 
van de wereld. De beperkingen die de EC heeft gepresenteerd 
zullen echter enorme gevolgen hebben voor de recyclingketen. 
Immers, net als in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt oudpapier in 
de EVOA beschouwd als afval.

Oudpapier is grondstof
Dat lijkt de wereld op zijn kop! Immers, 87% van het in Nederland 
geproduceerde papier en karton bestaat uit oudpapier. FNOI-leden 
sorteren en zuiveren oudpapierstromen en leveren een grondstof 
aan papierfabrieken, die voldoet aan de Europese specificaties 
van de kwaliteitsstandaard EN-643. Hoezo afval? 

Het voorstel tot herziening van de Europese Verordening 
Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) werd een jaar geleden 
gepubliceerd door de Europese Commissie. In het voorstel 
zijn beperkingen opgenomen voor de uitvoer van afval en 
hoogwaardige recyclingstromen. De beoogde herziening 
heeft negatieve gevolgen voor de recyclingindustrie. De 
FNOI voert dan ook een stevige lobby tegen het voorstel. 

Grijp de herziening van de 
EVOA aan om het gebruik 

van secundaire grond- 
stoffen te stimuleren.



alle afvalstromen. Heel concreet op microniveau: onze afvalschei-
dingsmodules BonTon of RecycleBIN. Hiermee kun je het afval 
eenvoudig bij de bron scheiden. Super handig en duurzaam!’

Reisswolf
Van Munster doet meer. De CA+gecertificeerde vernietiging van 
vertrouwelijke documenten en datadragers door Reisswolf is een 
belangrijk onderdeel van de diensten-portfolio van het bedrijf. 
Reisswolf vernietigt vertrouwelijke papieren en datadragers volgens 
de strengste eisen van Europese wetgeving (AVG) en de hoog-
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Familiebedrijf
Nederland moet in 2050 circulair zijn. Daarvoor moeten produc-
ten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk 
worden hergebruikt. Recycling speelt daarbij een cruciale rol. Van 
Munster Recyclers kan het weten! Het bedrijf groeit als kool. ‘Maar 
duurzaam ondernemen zit in onze genen, doen we al 85 jaar’, zegt 
Jan van Munster. Met zijn broer Harold is hij gezamenlijk eigenaar 
van het bedrijf waar zo’n 100 medewerkers actief zijn. Harold en 
Jan zijn de derde generatie Van Munster, die werkzaam is in de 
(papier)recycling. ‘Onze grootvader was een handelaar in lompen 
en metalen. Dat was niet bepaald een vak met veel aanzien. Dat 
beeld is inmiddels bijgesteld. Duurzaamheid en recycling zijn 
belangrijk en daarmee ook ons werk. Maar we zijn bescheiden 
ondernemers gebleven. We staan liever niet op de voorgrond.’

Groei
Sinds de broers Harold en Jan de scepter zwaaien bij het recycling-
bedrijf is er veel veranderd. Zo is de verwerking van de ingezamel-
de materiaalstromen grotendeels gemechaniseerd en werden de 
bedrijfsprocessen veiliger, schoner en sneller. ‘We zijn continu bezig 
om meer rendement uit deze stromen te halen. Efficiënter produ-
ceren, behoud van grondstoffen, daar gaat het om!’ Van Munster 
combineert moderne technologie met vertrouwde oplossingen. 
‘We willen de klant helpen bij de transitie van afval naar grondstof. 
Innoveren is daarbij pure noodzaak, want de verwerking van onze 
reststromen, ook die van oudpapier, wordt met de dag complexer. 
Dat maakt ons werk zo uitdagend. Afval zit vol kansen!’ Naast 
recycling zet Van Munster in op aanvullende diensten voor het 
bedrijfsleven. ‘Zo bieden wij diverse oplossingen voor een schone, 
duurzame en veilige werkomgeving. Wij maken duurzamer werken 
eenvoudiger voor de klant. Dat doen we door deskundig advies en 
efficiënt organiseren van het inzamelen, afvoeren en verwerken van 

CA+ certificering
Een professionele bedrijfstak is een gezonde bedrijfstak. De 
FNOI heeft daarom de certificeringsregeling CA+ ontwikkeld 
voor ondernemingen die archief- en data vernietigen. Onder-
nemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig 
vernietigingsproces hanteren (van het inzamelen, transporteren, 
opslaan tot het vernietigen van archieven en data), komen in 
aanmerking voor het CA+ certificaat.

Met Reisswolf is Van Munster nauw betrokken bij het CA+ 
keurmerk en de FNOI-commissie Vernietiging. ‘Een jaar of tien 
geleden was het CA+ certificaat redelijk makkelijk te verkrijgen. 
Door verdere professionalisering, intreding van Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (later AVG) en de eisen die werden gesteld 
aan betrouwbaar vernietigen is het niveau van het CA+ en DNV 
certificaat telkens verhoogd. Het keurmerk wordt geborgd door 
Kiwa en DNV auditering.’ Meer informatie over CA+ is te vinden 
op www.ca-plus.nl. 

VAN MUNSTER: ‘INNOVEREN  
IS PURE NOODZAAK’
Recycling van producten en grondstoffen is booming. FNOI-lid Van 

Munster Recyclers is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. Recentelijk 

is het bedrijf verhuisd. Jan van Munster: ‘De locatie in Heesch groeide 

uit haar voegen. In Oss vonden we de groeiruimte die we zochten om al 

onze activiteiten op één plek te bundelen.’



ste norm in de industrie: DIN 66399. ‘Reisswolf biedt een 100% 
betrouwbare oplossing met een volledig gesloten systeem. Ook in 
een steeds meer digitale werkomgeving is daar veel behoefte aan.’ 
Reisswolf is Europees marktleider, met meer dan 68 vestigingen in 
27 landen.

Alles op één plek
Met de groei van het bedrijf groeide ook de locatie in Heesch uit 
haar voegen. ‘We kochten telkens een perceel van de buurman 
en dat houdt een keer op. Daarbij kwam dat de gemeente Heesch 
plannen maakte voor een woonwijk in de buurt van ons bedrijf. 
Dat zou kunnen hebben geleid tot logistieke problemen. Gelukkig 
viel ons oog op het perceel aan de Keltenweg op bedrijventerrein 
Vorstengrafdonk in Oss. Het betreft een perceel van 3,4 hectare met 
daarop twee bedrijfsgebouwen van samen 12.000 vierkante meter 
vloeroppervlak. Op de nieuwe locatie kunnen we al onze activitei-
ten op één locatie samenbrengen. Dat vergroot de efficiency en 
samenwerking binnen het bedrijf. Locatie Heesch sloot op maandag 

12 september definitief de poorten. Daarmee vertrok Van Munster 
Recyclers uit de plaats waar het allemaal begon. Jan van Munster: 
‘Dat klinkt dramatischer dan het is. De nieuwe locatie ligt op een 
steenworp afstand van de oude!’

Toekomst papierrecycling
Hoe kijkt Jan van Munster naar de ontwikkelingen in de markt? ‘Ik 
zie een verdere consolidering, opschaling en professionalisering 
van de branche. Een beperkt aantal grote partijen zal met een 
zakelijkere insteek opereren op de markt. Mede daardoor zal het 
voor Nederland unieke concept met scholen en verenigingen die 
op de zaterdagen en in de avonduren oudpapier inzamelen, zijn 
langste tijd hebben gehad.’ Volgens Van Munster gaat daarmee de 
nodige charme verloren. ‘Maar gezien de voorwaarden en eisen 
die aan ons worden gesteld en de (financiële) risico’s die wij als 
oudpaperondernemers lopen, kan dat gewoonweg niet anders.’ 
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We willen de klant helpen 
bij de transitie van afval 

naar grondstof. Innoveren 
is daarbij pure noodzaak, 
want de verwerking van 

onze reststromen, ook die 
van oudpapier, wordt met 

de dag complexer.
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SORTEERINSTALLATIESBALENPERSEN TRANSPORTBANDEN

// KANAALBALENPERSEN
/ Mobiel of stationair
/ Ijzerdraad- of PP-touwafbinding
/ Perskracht van 60 - 210 ton
/ Optionele kenmerken

Welke grondstoffen kan 
uw bedrijf scheiden van 
het restafval? 
Nijssen Recycling maakt alle recyclebare 
afvalstromen inzichtelijk voor optimale 
afvalscheiding.

VVraag vrijblijvend de Afvalscan aan op 
www.recycling.nl/afvalscan/
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Laurence struint straten af op zoek naar afgedankte kartonnen dozen die 
ze omvormt tot prachtige sculpturen. ‘In tegenstelling tot marmer en klei is 
karton licht en kan het eenvoudig worden vervoerd. Ik ben veel onderweg. 
Karton is vrijwel overal te vinden. Met het materiaal kan ik ter plekke kunst-
werken maken. Waar ik ook kom, er zijn kartonnen verpakkingen!’ Laag 
voor laag geeft Laurence haar kartonnen sculpturen vorm, waarbij de labels 
en markeringen van de dozen zichtbaar blijven. Een fraai staaltje re-use!

Laurence wordt geïnspireerd door dierenbeelden, fabels en politieke car-
toons. De enorme dierensculpturen drukken het gewone en alledaagse uit 
op een nieuwe manier. ‘Met de dierenbeelden lever ik mijn commentaar op 
menselijke relaties en politieke kwesties. Humor ontbreekt daarbij niet!’ 
Kijk voor meer werk van Laurence op lauvallieres.com.

DIEREN VAN KARTON
De in Montreal (Canada) gevestigde kunstenares Laurence Valli-
ères (1986) is geboren in Québec City. Na haar studie Beeldende 
kunst aan de Concordia University (Montreal) en een artist-in-re-
sidence periode in Rusland ontdekte zij de street art en begon 
deze toe te passen in haar werk.



WWW.VANMUNSTER.COM

De dag waar op iedereen bij de CA+ gecertificeerde bedrijven 
dataprivacygevoelig materiaal kan inleveren om veilig en 
vertrouwelijk te laten vernietigen. In aanloop naar de inleverdag 
is er de hele week aandacht voor het zorgvuldig omgaan met 
dataprivacygevoelig materiaal zoals dossiers, administraties, 
laptops, en mobiele telefoons. 

Meer informatie is te vinden op de speciale campagnewebsite:

www.dataprivacyweek.nl

CA+ gecertificeerde bedrijven organiseren

De Data Privacy Dag   27 januari 2023


