
 

   
 

Ontwikkelingen Recyclingbranche 2019 
 
Geachte relatie, 
 
Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in de recyclingbranche per 1 januari 2019 welke  
van invloed zijn op uw tarieven. 
 
In het regeerakkoord was al aangekondigd dat de afvalstoffenbelasting aanzienlijk verhoogd gaat 
worden. Inmiddels is bekend hoeveel de verhoging is, namelijk van € 13,21 per ton is deze belasting 
fors verhoogd naar € 32,12 per ton. Deze afvalstoffenbelasting is van toepassing op al het afval dat 
verbrand of gestort wordt. Dit omdat de overheid het scheiden/recyclen van afvalstoffen bij 
bedrijven en organisaties wilt stimuleren, zodat er minder afval gestort en verbrand wordt. 
 
Daarnaast is er wegens de nog steeds in grote hoeveelheden binnenkomend buitenlands afval een 
krapte bij de verbrandingsovens. De Nederlandse economie draait op volle toeren, wij produceren 
daardoor meer afval en in combinatie met die buitenlandse hoeveelheden zitten de 
verbrandingsovens aan hun maximale capaciteit. Hierdoor zullen de prijzen voor Nederlandse 
bedrijven en organisaties flink opgedreven worden. Naast een krapte bij de verbrandingsovens van 
het brandbaar afval is er ook krapte bij de eindverwerkers in zowel binnen- als buitenland, van 
vrijwel alle gevaarlijke afvalstoffen. Mede hierdoor zullen deze prijzen dus ook flink opgedreven 
worden. 
 
De Chinese overheid is nog steeds erg terughoudend met betrekking tot het importeren van 
papier/karton en folie. De markt lijkt voorzichtig te anticiperen op een beperkte herstart van enkel 
de hogere kwaliteiten papier/karton, wat mogelijk resulteert in betere prijzen. Voor de lagere 
kwaliteiten blijft de prijsdruk onverminderd hoog en voor folie wordt sowieso geen prijsherstel 
verwacht. 
 
Naast deze ingrijpende maatregelen veroorzaken onder meer strengere kwaliteitseisen op vervuiling 
in afvalstromen en een flinke stijging van de NEA-index (hieronder vallen onder andere de stijgende 
brandstof- en CAO kosten) een kostenstijging van uw afvalinzameling. De verwachting is dat de 
stijging van deze NEA-index maar liefst 5,3% bedraagt.  
 
Om te bekijken wat al deze ontwikkelingen betekenen voor u, verwijzen wij u naar de eerst volgende 
factuur van 2019. Op dit moment is de exacte tariefsaanpassing nog niet bekend. 
 
Wij vertrouwen er op dat we u in 2019 weer naar uw volle tevredenheid van dienst kunnen zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Kuijken 
 


