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1.  Inleiding 
 

1.1 Inleiding 
 
De afgelopen decennia is de Nederlandse afvalbranche constant in beweging geweest. Door 
verschillende wijzigingen in het overheidsbeleid is ook de afvalsector verandert van samenstelling. 
Een rode draad door de laatste decennia is echter de toenemende privatisering. Waar veel 
afvalactiviteiten vijftig jaar geleden nog tot het staatsmonopolie gerekend konden worden, is nu een 
groeiende aanwezigheid van private partijen zichtbaar. De overheid heeft gekozen voor een 
langzame terugtrekking uit veel nutsvoorzieningen en de afvalmarkt lijkt, in navolging van 
bijvoorbeeld elektriciteit, gas en telefonie op weg naar een vergelijkbaar scenario. De positie van de 
overheid binnen de afvalbranche vormt dan ook een interessante aanleiding tot een onderzoek. 

De branche heeft ook de interesse getrokken van de Rabobank. De voortschrijdende privatisering van 
de sector heeft er voor gezorgd dat steeds meer private partijen interesse tonen in deelneming in de 
afvalbranche. Kennis over de branche is voor de Rabobank van belang omdat keuzes over kredieten 
en investeringen binnen de sector een goed beeld van de markt vereisen. In opdracht van Rabobank 
International – Large Corporates tracht ik in deze bacheloropdracht tot een verkenning te komen van 
de afvalbranche en de marktstructuur van de afvalbranche. Hierbij zal ik antwoord proberen te geven 
op de volgende onderzoeksvraag: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot 
nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche?  

Hiertoe is in het verslag een tweedeling gemaakt. Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid 
volgt er eerste deel dat bestaat uit een verkenning de markt en een overzicht van recente 
ontwikkelen binnen de branche. Vervolgens wordt er in het tweede gedeelte dieper ingegaan op de 
specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model 
van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke 
markten. Dit zal resulteren in een beeld van de huidige staat van de markt in de diverse deelsectoren. 
Aan de hand van deze analyse zal ik de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden.  

 

Maarten Reezigt 
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1.2 Management summary 
 
The Dutch waste management sector has seen several changes over the past decades. The final 
responsibility for the correct disposal of waste has shifted from municipalities to provinces, followed 
by a shift from provinces to the central government more recently. This has supported the emerge of 
a national market for waste disposal in which an increased number of parties, both national and 
international, have become active. This thesis aims to explore this newly found market and analyze 
the current market structure of the several sub-markets. The Structure-Conduct-Performance-
framework (SCP-framework) of Bain (1951) is used to describe and analyze the most decisive market 
parameters. The sub-markets are defined as: 

- Waste collection 
- Useful reallocation / Recycling 
- Waste incineration 
- Composting 
- Landfill 

Legislation for the Dutch waste management market is dependent on both national and international 
legislation. European legislation like the European waste directives, the European waste product list 
and the European waste shipment regulation are implemented within Dutch national law in the 
Dutch Environmental Law (‘Milieuwet’). This Environmental Law contains the Dutch National Waste 
Management Programme in which the most explicit details for waste management legislation are 
stated.  

The Dutch waste management market is also influenced by new developments and recent events, 
influencing the situation in several sub-markets. The three most notable developments are:  

Development: Influenced sub-markets: Effect: 

1. Renewed market 
consolidation 

All. Increased rate of market concentration in all sub-
markets. 

2. German ban on land 

filling.  

Waste incineration and 

Landfill.  

Shortage on waste incineration capacity and a 

temporary revival of the land filling sub-market. 

3.  Dawn of changing 

from a supply centered 
market to a demand 

centered market.  

All. Increasing negotiation strength of demanding parties, 

demanding parties are more willing to cooperate, 
product differentiation by suppliers.  

(Figure 1: the most important recent market developments within the waste management sector) 
 
Bain’s SCP-framework (Mason, 1949; Bain, 1951,1956; Nederlof, 1997) is based on the assumption 
that results on markets are, in concurrence with the model of free markets and monopolistic models, 
the result of the structure elements of these markets. The most decisive parameters design the 
market and define the boundaries for an evolving market. The SCP-framework is a market theoretical 
model based on the neo-classical market form analysis used to understand how a market has 
developed to their current state. Bain determined the most influential parameters to be: 
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- The market concentration rate (determined by a C-ratio or Herfindahl-index) 
- The product differentiation rate (the (perceived) differences between products) 
- Entry barriers (difficulties for new parties to enter the market, Bain divided this parameter 

into three different types of barriers: scale benefits, absolute cost differences and product 
differentiation as perceived by suppliers) 

- Secondary structure elements (All related to the willingness to cooperate by demanding 
parties, Bain classified these to be less important than the first three structure elements) 

Applying the SCP-framework on the different submarkets within the waste management sector 
leaves mixed results. Because of the very different specific legislation for every submarket, the 

resulting market is also very diverse.    

(Figure 2: the structure elements of the SCP-framework by Bain (1951) applied to all subsectors) 

Waste collection 
Waste collection appears to a very healthy sector: the market concentration is limited and product 
differentiation and entry barriers are very limited. The willingness to cooperate is average to high 
though, because of the fact that several municipalities are cooperating to negotiate better contracts. 
This number of municipalities is also increasing. 
 
The useful reallocation 
The useful reallocation submarket is slightly stricter legislated than the waste collection submarket. 
The market concentration is also very limited but the use of product differentiation is unknown, due 
to the lack of recent information.  
 
Waste incineration 
Waste incineration has strongly restrictive legislation because of the potential harm to the 
environment. The market concentration is, with an H-index 0.203, quite low and poses no threat to 
the market. Notable is the recent emerge of product differentiation within the submarket. 
Companies try to improve their negotiation position by emphasizing the efficiency and limited 
environmental hazard of their incineration plant.  
 
Composting 
The composting is a very average sector with no remarkable parameters. The level of legislation is 

 Legislation Market 
concentration 
(H-index) 

Product 
differentiation 

Entry barriers Willingness to 
cooperate 

Waste collection 
 

Limited  Very limited Very limited Very limited Average/High 

Useful reallocation 
 

Average Very limited Unknown Limited Average 

Waste incineration 
 

Strict 0.203 Recently emerged Average Average/High 

Composting Average 0.223 None Average Very low 

Landfill 
 

Very strict  0.740+ None Very strong  Very low  
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comparable with the useful reallocation submarket and the willingness to cooperate is probably the 
lowest within the overall waste management market because of a declining market. 
 
Landfill 
The landfill submarket is a bit different than the other submarkets. Legislation is very strict because 
the government prohibits land filling except for special occasions. This blocks the free market within 
this subsector and affects the parameters of the SCP-framework strongly. The H-index indicates a 
market concentration of above 0.740, caused by the large number of composting plants owned by 
the state. The strict legislation also results in very strong entry barriers because governmental 
permits are very hard to acquire.       

Recommendations 
The waste management sector seems to have, on average, a very healthy market situation. Most 
submarkets appear to have, although confronted with more legislation than most Dutch markets, a 
normal level of market concentration. The Herfindahl-index shows no excesses except for the landfill 
submarket. The rate of product differentiation is also very limited. Most submarkets do not try to 
offer their products as different compared to competitors nor do demanding parties perceive them 
as different. Entry barriers limited to average, again except for the landfill submarket. 

The landfill submarket shows the effects of strict restrictive legislation. The entry barrier is very high 
and the market concentration is above 0.740. The market within the submarket is therefore in a bad 
condition. This market situation is, however, solely a result of Dutch government policies. The Dutch 
government might consider allowing more private parties to enter the submarket. Another option 
would be to slowly retreat from the market, leaving private companies to fill the gaps. Private parties 
in, for example, the waste incineration submarket have proven that they are capable of handling 
environmentally sensitive products.  
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-  
1.3 Onderzoeksopzet 

Voor de afbakening van het onderzoek is het nuttig om vast te stellen wat er verstaan wordt onder 
‘afval’ en de ‘afvalbranche’. 

Afval  - Afval wordt gezien als alle stoffen, materialen en producten waarvan de 
eigenaar zich wenst te ontdoen (Min. van VROM, 2007). Dit kan om zowel bedrijfs- als 
consumentenafval gaan, hoewel deze afvalstromen uiteindelijk weer in hetzelfde circuit terecht 
komen. Het afval kan bestaan uit plastic, karton, televisies, papier en alle andere mogelijke vormen 
van overbodige producten. Sinds de industriële revolutie is de totale hoeveelheid afval zeer sterk 
toegenomen. Bovendien is ook de diversiteit van afval toegenomen door nieuwe fabricaten zoals 
plastic.  

Afvalbranche - De afvalbranche is een verzameling van zeer diverse deelsectoren die met de 
verwerking van afval te maken hebben. Deze deelsectoren hebben allen op één of andere wijze te 
maken met de afvalstroom en veel van deze sectoren kennen ook hun eigen branchevereniging. Voor 
de afvalbranche in zijn geheel is er de ‘Vereniging Afvalbedrijven’. Binnen de afvalbranche bevinden 
zich de volgende deelsectoren: 

- Afval inzameling 
- Nuttig hergebruik 
- Afval verbranding 
- Composteren en vergisten 
- Storten 

 
Voor de verantwoording voor het verloop van mij onderzoek baseer ik mij op mijn onderzoeksvraag: 
geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter 
bevordering van de marktwerking in deze branche?  

Het analyseren van markten heeft altijd mijn interesse gehad. Het ‘pure’ theoretische analyseren wat 
bij bijvoorbeeld ‘Algemene Economie’ en ‘Institutionele Economie’ werd aangeleerd heb ik altijd zeer 
interessant gevonden. Ik was er dan ook al vrij snel van overtuigd dat ik het liefst een theoretisch 
kader omtrent het analyseren van markten wilde toepassen.  Hierna kwam ik in contact met 
Rabobank International in Utrecht dat zeer geïnteresseerd was in de huidige ontwikkelingen in de 
afvalbranche. Dit bleek goed te combineren met het analyseren van de markt waarvan ik wist dat er 
de afgelopen periode veel geprivatiseerd was. Het leek mij interessant om vanuit het 
overheidsperspectief naar deze analyse te kijken om te kunnen concluderen of er eventueel nieuwe 
reguleringen nodig zijn om de marktwerking te stimuleren. 

De opzet van het onderzoek was om in eerste instantie een zo volledig mogelijke  verkenning van de 
afvalbranche te produceren. Vanaf het begin van het onderzoek heb ik hiervoor een werkplek 
gekregen bij de Rabobank in Utrecht. Hier kon ik gebruik maken van veel literatuur over de 
afvalsector zoals vele jaargangen van het Afval Jaarboek. Ook het maandelijkse magazine van de 
brancheverenigingen binnen de afvalsector was hier beschikbaar. Naast deze papieren 
ondersteuning kon ik ook rekenen op de praktijkkennis van mijn begeleiders binnen de Rabobank, in 
het bijzonder Harald Meinders. Hij bezat veel kennis over de sector omdat deze ook, binnen de 
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afdeling Industry Knowledge Team (IKT), onder zijn verantwoordelijkheid viel. Hierdoor heeft hij mij 
regelmatig de goede kant op kunnen sturen wanneer ik even vast zat. Bovendien heeft Harald via zijn 
contacten ook een gesprek met SenterNovem voor elkaar kunnen krijgen waardoor ik nog diverse 
gaten in mijn analyses heb kunnen vullen. Gedurende mijn onderzoek heb ik gemerkt dat veel 
beschikbare data over de afvalbranche tenminste enkele jaren achter loopt. Zo bevatte het Afval 
Jaarboek van 2008 soms cijfers die maar waren bijgewerkt tot 2005 of 2006 waardoor ik genoodzaakt 
was zelf cijfers te berekenen of te schatten. De verkenning van de sector heeft ertoe geleid dat ik een 
goed beeld had van de sector in het geheel, maar ook van de diverse deelsectoren. De Rabobank was 
primair geïnteresseerd in deze verkenning en mijn rapport voor hen was dan ook voltooid toen mijn 
periode bij de Rabobank erop zat.  

Het tweede gedeelte van de bacheloropdracht bestaat uit het analyseren van de (markt van de) 
afvalbranche. Hiervoor heb ik bij het opstellen van mijn onderzoeksvoorstel een model geselecteerd. 
Dit is het SGR-model van Bain wat er vanuit gaat dat specifieke elementen (structuurelementen) van 
een markt bepalen hoe deze markt eruit komt te zien. Deze structuurelementen vormen als het ware 
de fundering voor de vorming van betreffende markt. Dit gaf een goede theoretische analyse op een 
wat hogere niveau wat het mogelijk hield om tot een totaalbeeld van de markt te kunnen komen.  
Anders dan vooraf verwacht heb ik er echter voor gekozen om deze analyse per deelsector toe te 
passen. De verschillende deelsectoren bleken namelijk zeer divers waardoor een analyse van de 
gehele sector weinig bruikbare conclusies op zou leveren. Het model bleek evenwel goed toepasbaar 
op de verschillende deelsectoren al leek het model af en toe meer gericht op consumptiegoederen. 
Dit uitte zich in een aantal structuurelementen die niet relevant bleken voor de afvalbranche omdat 
deze specifieke elementen niet voorkwamen binnen de afvalbranche. Er bleken echter ook 
structuurelementen te zijn die in opmars zijn binnen de afvalbranche zoals de toename van 
belangenvereniging aan de vraagzijde van de markt. 

De gebruikte data in dit onderzoek is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op cijfers die 
gepubliceerd zijn door derde partijen. De belangrijkste hiervan waren de cijfers van de 
branchevereniging (zoals gepubliceerd in de Afval Jaarboeken), het ministerie van VROM en de cijfers 
van SenterNovem. Deze data is af en toe aangevuld door eigen berekeningen en schattingen om 
bijvoorbeeld tot een prognose voor de komende jaren te komen. In het gesprek met SenterNovem 
was het prettig om te merken dat men mij hierin ook serieus nam. Zo werd bijvoorbeeld mijn 
prognose voor de toename in verbrandingscapaciteit door SenterNovem meegenomen in hun 
volgende nota over de effecten van het Duitse stortverbod. 

De eindconclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op de analyse van de structuurelementen door 
middel van het SGR-model van Bain. Ook de invloed van recente ontwikkelingen in de afvalbranche is 
hierbij meegenomen. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de huidige situatie in de 
afvalbranche en een heldere analyse van de peilers van de bijbehorende marktstructuur.  
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1.4 Historisch perspectief 

De discussie over het afvalbeleid is de afgelopen twee decennia voornamelijk gedomineerd door de 
vraag waar overheidssturing moet eindigen en een vrije (nationale en later Europese) markt begint 
(Noordhoek, 2007). De sector is grotendeels geprivatiseerd maar nog altijd sterk gereguleerd door 
nationale en Europese wetgeving. Sinds 1975 heeft het Europese beleid het grotendeels 
overgenomen van de Nederlandse wetgeving met de vastlegging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. 
Hierna zijn diverse andere Europese richtlijnen doorgevoerd zoals de richtlijnen voor gevaarlijk afval, 
verpakkingsafval, storten, verbranden en een verordening voor het grensoverschrijdende transport 
van afval (EVOA) (Noordhoek, 2007).  

De afgelopen decennia is het nationale beleid echter het meest invloedrijk geweest voor de afval- en 
recyclingbranche. Dit heeft voornamelijk te maken met “opschalen”, wat betekent dat men de 
verantwoordelijkheid voor het afval binnen de overheid telkens een niveau hoger plaatst. In 1994 
werd de wet Milieubeheer afgerond met als één van de belangrijkste onderdelen het verplaatsen van 
de verantwoordelijkheid voor de afvalverwerking. Deze verantwoordelijkheid kwam bij de provincies 
te liggen in plaats van bij de gemeenten omdat de beheersbaarheid voor gemeenten in het gedrang 
kwam door de constant groeiende afvalaanvoer. Het verwerken van het afval werd gebonden aan de 
provinciegrenzen, wat betekende dat elke provincie haar afval zelf moest verwerken. Hierna is er 
echter opnieuw gekozen voor het opschalen van de verantwoordelijkheid, ditmaal naar de 
Rijksoverheid (Noordhoek, 2007). Dit betekende tevens dat de provinciegrenzen vervielen en dat 
schaalvergroting door het samentrekken van meerdere provincies ook mogelijk werd. Dit leverde 
nieuwe schaalvoordelen op en trok in sterkere mate de interesse van het bedrijfsleven. De 
verplaatsing van de grenzen had te maken met de beheersbaarheid van het afval. In eerste instantie 
wilde de overheid de gemeenten zelf aansprakelijk kunnen stellen voor het beheer van het afval, 
waardoor de afvalverwerkingsinstallaties allen in handen waren van publieke ondernemingen. Deze 
verantwoordelijkheid is hierna verschoven naar de provincies en hierna opgeheven voor lokale 
overheden waardoor er ruimte is gekomen voor een nationale afvalmarkt. 

De sector kent drie verschillende benaderingen van afval: preventie, nuttige toepassing en 
verwijdering. Dit is tevens de volgorde van preferentie. Enkel wanneer preventie en nuttige 
toepassing onmogelijk blijken, dient een afvalstof te worden verwijderd. Preventie gaat hierbij om 
het voorkomen van het ontstaan van het afval, bijvoorbeeld door mediacampagnes en door strenge 
regels voor het bedrijfsleven. Nuttige toepassing is aan de orde voor het afval dat ondanks preventie 
toch ontstaan is en verwerkt moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door hergebruik van het product of 
de materialen. Verwijdering is het minst wenselijk en kan uit verbranden of storten bestaan. Plastic 
kan bijvoorbeeld zowel gescheiden verzameld worden of als een onderdeel van het dagelijks huis-, 
tuin- en keukenafval. Het plastic dat men gescheiden verzameld kan gerecycled worden terwijl het 
plastic dat in het huis-, tuin-, en keukenafval terecht komt tenminste gedeeltelijk verwijderd zal 
worden door middel van verbranding.  

Wat de afvalverwerkende industrie vrij uniek maakt is de omgekeerde waardeketen: de afvalstroom 
en de geldstroom hebben dezelfde richting. Het afval dat wordt aangeboden door huishoudens en 
bedrijven ziet men niet als een product, maar het inzamelen en het verwerken ervan als een dienst 
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door de afvalverwerkende industrie. Hierdoor betaalt de aanbieder van het afval aan de afnemer 
(Dingemans, 2006). 

Mede door de schaalvergroting die nodig was en de roep om marktwerking is de sector sterk 
veranderd. Afval werd ontdekt als een product dat als grondstof of brandstof een nieuwe waarde kan 
hebben. Er is een markt voor afval ontstaan waarbij de overheid zich langzaam heeft teruggetrokken 
en zich meer lijkt te beperken tot het beleid en het hebben van aandelen in private ondernemingen. 

De veranderingen die de sector in de afgelopen decennia heeft gekend hebben ook gezorgd voor een 
veranderd spelersveld in de sector. Met het ‘opschalen’ van de verantwoordelijkheid van gemeente 
naar provincie en van provincie naar nationaal beleid is ook de interesse van het bedrijfsleven voor 
de sector sterk toegenomen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid zorgde ervoor dat elke 
gemeenten haar eigen afval moest verwerken en dat het ‘exporteren’ van afval over de 
gemeentegrens niet was toegestaan, later verplaatste deze grens zich naar de provinciegrens, 
uiteindelijk gevolgd door landelijke vrijheid en op dit moment is er ook (beperkt) de vrijheid om afval 

binnen Europa te vervoeren. Dit heeft de afvalsector van kleine verdeelde lokale markten tot één 
grote nationale markt gemaakt met ook Europese mogelijkheden. Hierdoor zijn er voor het 
bedrijfsleven interessante winsten te behalen en de sector staat dan ook volop in de belangstelling.  

Deze vernieuwde situatie roept echter ook nieuwe vragen op voor de overheid. Want hoewel de 
naleving van de afvalwetgeving wordt gecontroleerd door bijvoorbeeld SenterNovem, zijn ook de 
bewegingen in de markt interessant. De terugtreding van de overheid en de daardoor ontstane 
nationale markt levert veel kansen voor het bedrijfsleven op maar brengt ook de gevaren mee die bij 
een vrije markt horen. Zo bestaan er bijvoorbeeld de mogelijkheden tot kartelvorming, het verkrijgen 
van een monopolie of een door overheidsbeleid bemoeilijking van toetreding tot de markt. Een 
eerste verkenning van de huidige marktsituatie in de afvalbranche is dan ook wat ik in deze 
bacheloropdracht beoog.  
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2.  Het Nederlandse en Europese afvalbeleid 
 
Om de Nederlandse afvalbranche te analyseren is het noodzakelijk om eerst een blik op de 
Nederlandse en Europese afvalwetgeving te werpen. Afval(verwerking) is vanwege het potentiële 
gevaar voor mens en milieu sterk gereguleerd en kent een zeer uitgebreide hoeveelheid wetten en 
reguleringen. Het Nederlandse en Europese afvalbeleid heeft hierdoor een sterke invloed op de 
structuur van de afvalmarkt. 

Het afvalverwerkingbeleid is in Nederland zowel afhankelijk van nationale als van internationale 
wetgeving. Door de groeiende samenwerking en integratie binnen de Europese Unie zijn ook op het 
gebied van afvalverwerking gemeenschappelijke wetten opgesteld. In 2002 heeft het Ministerie van 
VROM een Landelijk afvalbeheerplan (LAP) opgesteld met hierin regels die naar vooraf vastgestelde 
doelen in 2012 moeten leiden. Dit afvalbeheerplan is de kern van het Nederlandse afvalbeleid en 
kent zowel invloeden van nationale als internationale richtlijnen en wetgeving (figuur 1). 

Ladder van Lansink (updated)
National

European directives
International

EU Waste shipment regulation
International

The Environmental Law 
(Milieuwet)

National

The National Waste Management 
Programme (LAP)
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        (Figuur 1: samenhang tussen beleidsstukken (nationaal en internationaal)) 

2.1 Nationaal - Ladder van Lansink 

Een belangrijk element in het Nederlandse afvalbeleid is de ‘Ladder 
van Lansink’. Deze ladder is oorspronkelijk afkomstig uit de notitie 
“Preventie en hergebruik van Afvalstoffen” uit 1988 (Dingemans, 
2006). De ladder bestaat uit een rangschikking van de 

mogelijkheden voor afvalverwerking op basis van wenselijkheid, zoals hieronder weergegeven 
(Tweede Kamer, 1988-1989; Min. van VROM, 2008). De bovenste optie is de meest wenselijke, de 
onderste optie het minst wenselijk. De tweede optie, “Preventie: ontwerp voor preventie & nuttige 
toepassing”, is in 2002 toegevoegd waardoor de naam ook officieel is veranderd in 
‘Voorkeursvolgorde voor afvalbeheer’. De voorkeursvolgorde blijft echter beter bekend onder de 
naam ‘Ladder van Lansink’ (Jaarboek Afval, 2007). 

1. Preventie: voorkom het ontstaan van afval 
2. Preventie: ontwerp producten met het oog op preventie & nuttige toepassing 
3. Nuttig toepassen: producthergebruik 
4. Nuttig toepassen: materiaalhergebruik 
5. Nuttig toepassen: verbranden met energieopwekking  
6. Verwijdering: verbranden zonder energieopwekking 
7. Verwijdering: storten 
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Deze elementen in de ladder kunnen als volgt worden beschreven (Jaarboek Afval, 2007; IVM 
Afvalbeheer, 2008; Min. van VROM, 2008): 

1. Preventie: voorkom het ontstaan van afval 
Sinds de jaren ’80 is er een verschuiving waarneembaar van een focus op afvalwerking naar een 
focus op afvalpreventie. Het voorkomen van afval is vanzelfsprekend de beste optie.  

2. Preventie: ontwerp producten met het oog op preventie & nuttige toepassing 
Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruik gemaakt van stoffen 
en materialen die na gebruik van het product geen, of zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben 
voor het milieu.  

3. Nuttig toepassen: producthergebruik 
Indien preventie onmogelijk is, moet men zich richten op producthergebruik. Dit verlengt de 
levensduur van een product waardoor het product minder snel tot afval vervalt. Tevens verkleint 
hergebruik de behoefte aan nieuwe producten omdat het in een deel van deze vraag kan voorzien. 

4. Nuttig toepassen: materiaalhergebruik 
Als het product ook niet hergebruikt kan worden dan is recycling een derde optie. Hierbij worden 
producten verwerkt tot afvalstoffen die bewerkt en verwerkt worden zodat er nieuwe producten van 
kunnen worden geproduceerd. Men reduceert het product tot grondstoffen voor nieuwe producten.  

5. Nuttig toepassen: verbranden met energieopwekking 
Voor de restfractie van het afval dat niet in aanmerking komt voor bovenstaande oplossingen is 
verbranding met energierecuperatie de oplossing. Met de warmte die vrijkomt tijdens het 
verbrandingsproces wordt elektriciteit opgewekt. Zo kent het restafval nog een nuttige toepassing.  

6. Verwijdering: verbranden zonder energieopwekking 
Wanneer verbranden met energieopwekking niet mogelijk is volgt verbranding zonder 
energieopwekking. Het afval kent op deze wijze geen nuttige toepassing meer maar is wel verwerkt. 

7. Verwijdering: storten 
Als laatste optie blijft storten over. Dit wordt alleen gedaan wanneer er geen enkele andere 
mogelijkheid beschikbaar is. Storten wordt slechts toegestaan onder strikte voorwaarden en onder 
streng toezicht. 

De ladder van Lansink is voor zowel publieke als private actoren binnen de afval- en recyclingbranche 
het uitgangspunt bij het verwerken van afval. Voor overheidsinstanties die toezicht houden op de 

afvalverwerking is de handhaving van de uitgangspunten tevens wettelijk verplicht. Het 
oorspronkelijke doel van de ladder van Lansink was om het afvalbeleid steeds een trede hoger te 
krijgen (SenterNovem, 2008).  

2.2 Internationaal – Europese kaderrichtlijnen 
De Europese afvalkaderrichtlijn is opgesteld in 1975 en is sindsdien 
meerdere keren aangepast. De afvalkaderrichtlijn heeft tot doel 
het standaardiseren van begrippen als afvalstof, verwijdering, 
nuttige toepassing en andere afvaltermen binnen de Europese 

Unie (SenterNovem, 2005). De Europese kaderrichtlijnen bestaan uit:  
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- Kaderrichtlijn afvalstoffen 
- Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen 
- Verordening overbrenging van afvalstoffen 
- Richtlijn Storten 
- Richtlijn verbranden 
- Richtlijn verpakking en verpakkingsafval 
- Een aantal richtlijnen speciaal gericht op een specifieke productgroep 

 
Behalve het definiëren van deze termen zijn de Europese kaderrichtlijnen vooral belangrijk omdat ze 
ook bepaalde handelswijzen bij de afvalverwerking binnen de lidstaten van de EU afdwingen. Zo zijn 
de EU-lidstaten verplicht om maatregelen te nemen ter bevordering van, in de eerste plaats, 
preventie of anders de vermindering van de productie en de schadelijkheid (Instituut voor 
Milieuvraagstukken(VROM), 2004). Ten tweede is men verplicht tot maatregelen ter bevordering van 
nuttige toepassing van de afvalstoffen door recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere 
handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen of het gebruik van afvalstoffen als 

energiebron. Vervolgens is er de verplichting voor lidstaten om te zorgen dat de nuttige toepassing of 
de verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens 
(SenterNovem, 2005). 

Ook worden de lidstaten verplicht tot opzetten van een geïntegreerd en toereikend net van 

verwijderinginstallaties (afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen), waarbij de overheid gebruik 
moet maken van de best mogelijke technologieën die geen overmatig hoge kosten veroorzaken 
(SenterNovem, 2005). Dit is bedoeld om te garanderen dat de Europese Unie als geheel 
zelfvoorzienend op het gebied van afvalverwerking kan zijn. Hierbij bestaat geen voorkeur voor het 
nationaal kunnen verwerken van het afval, de doelstelling is om een Europese markt te creëren voor 
de nuttige toepassing van afval. 

Bovendien moeten lidstaten ook bevoegde instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het 
opstellen van afvalbeheersplannen. Dit in samenwerking met instanties die verantwoordelijk zijn 
voor de registratieplicht en vergunningverlening voor afvalverwerkinginrichtingen. 

Tot slot geldt binnen de hele Europese Unie: de vervuiler betaalt. Dit houdt in dat de kosten van de 
verwerking voor rekening komen van de aanbieder of veroorzaker van het afval. Met deze laatste 
bepaling werd tevens de basis gelegd voor de invoering van de producentenverantwoordelijkheid 
voor afval (Instituut voor Milieuvraagstukken(VROM), 2004). 

 
2.3 Internationaal – Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) 

In de Europese Afvalstoffenlijst staat vastgelegd wat in Europa als 
een afvalstof benoemd moet worden en tevens wat gezien moet 
worden als een gevaarlijke afvalstof. Deze lijst is een samenvoeging 

van de Europese lijst van gevaarlijke stoffen en de Europese afvalcatalogus (VROM, 2007).  

De lijst bevat ruim 800 stoffen die in heel Europa als (gevaarlijk) afval beschouwd moeten worden. 
De lijst is echter niet bedoeld om vast te stellen wat een afvalstof is en wat niet. Voor dit onderscheid 
is de omschrijving in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen doorslaggevend. Deze richtlijn is in 
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Nederland weer overgenomen in de Milieuwet. In vergelijking met de Europese Verordening 
Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) deelt de EURAL de afvalstoffen in naar gevaar, de EVOA doet dit 
aan de hand van de verwijderingmogelijkheden. De beide regelgevingen kennen dus een andere 
classificatie van gevaar.  

2.4 Internationaal – Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) 

Een tweede vorm van Europese regulering is de Europese 
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Deze verordening 
reguleert het vervoer van afvalstoffen door Europa. Voor het 

vervoer van bepaalde soorten afval heeft men een vergunning nodig. Dit gebeurt op basis van de 
volgende criteria: 

- Procesgericht criterium: een scheiding tussen afval dat voor verwijdering (verbranding, 
storten) of voor nuttige toepassing vervoerd wordt. 

- De aard van de afvalstof: bij de afvalstoffen die voor een nuttige toepassing vervoerd worden 
maakt men een scheiding in een ‘groene lijst’ en een ‘rode lijst’. De groene lijst voor de minst 
schadelijke stoffen en de rode lijst voor de meest schadelijke stoffen. 

- Geografisch criterium: de te volgen procedure is afhankelijk van de landen waar het om gaat. 
Hierbij is het belangrijk of er doorvoerlanden zijn en welk land de bestemming is.  

 
In de meeste gevallen kan de bevoegde overheidsinstantie die bij de verlening van een 
vervoersvergunning betrokken is ook nog bezwaar tegen een vergunning aantekenen. Dit kan 
bijvoorbeeld op het moment dat de vergunning niet in overeenstemming is met de 
afvalbeheersplannen. Overigens zijn er ruimere gronden voor bezwaar tegen vervoer voor 
verwijdering van afval dan tegen vervoer voor een nuttige toepassing. De EVOA kent tevens een 
nabijheidbeginsel, het verwerken van het afval moet zo dicht mogelijk in de buurt van herkomst 
gebeuren.  

Voor de EVOA is er een nieuwe wijziging op komst. In deze wijziging zal onder andere bepaald 
worden dat het voor overheden mogelijk wordt om te voorkomen dat huishoudelijk vuil over de 
grens wordt getransporteerd. De bedoeling hiervan is dat de Europese landen er zekerder van zijn 
dat afvalverwerkingsinstallaties niet voor veel geld neergezet worden, terwijl veel huisvuil hierna kan 
worden geëxporteerd. Dit geldt niet voor bedrijfsafval.  

2.5 Nationaal – Wet Milieubeheer 

De Wet Milieubeheer stamt uit 1993 en vormt de basis voor de 
milieubescherming binnen Nederland. Sinds 1993 is de wet vele 
malen aangepast en uitgebreid. De wet is een raamwet, wat 

betekent dat de hoofdlijnen vastliggen, maar dat daarbinnen veel ruimte is voor plannen of 
‘algemene maatregelen van bestuur’ (AMvB’s). Zo is het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) een 
belangrijk onderdeel van de wet (Noordhoek, 2002). De wet geeft regels en handleidingen voor 
diverse onderwerpen zoals (afval)stoffen, handhaving, openbaarheid van milieugegevens en 
beroepsmogelijkheden (Min. van VROM, 2007). De wet is ingevoerd om losse regelgeving wat betreft 
water, lucht, afval, bodem en geluid te verenigingen. Het voordeel hiervan was dat de regels beter op 
elkaar afgestemd werden en mede hierdoor ook makkelijker te handhaven.  
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In de wet wordt in grote lijnen vastgesteld welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te 
beschermen en wat de doelen hierin zijn. Zo schrijft de wet voor dat een bedrijf over een 
milieuvergunning moet beschikken. Deze vergunningen moeten het milieu de grootst mogelijk 
bescherming bieden. 

Nog niet alle milieuwetten zijn ondergebracht in de Wet Milieubeheer. De belangrijkste losse wetten 
zijn: de Wet Geluidhinder, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, de Wet Bodembescherming 
en de Meststoffenwet (Min. van VROM, 2007). De meeste van deze wetten krijgen de komende jaren 
alsnog een plaats in de Wet Milieubeheer, tot deze tijd regelt de ‘slotbepaling’ van de Wet 
Milieubeheer de onderlinge verhoudingen (Min. van VROM, 2007). 

2.6 Nationaal - Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)  

Het Landelijk afvalbeheerplan is afkomstig van het Ministerie van 
VROM en richt zich op de periode 2002-2012. Het plan dient ter 
vervanging van de (onderling afwijkende) Provinciale regels. Sinds 

2002 zijn er al een aantal wijzigingen in het plan geweest en men is sinds 2007 bezig aan LAP-2, een 
tweede versie van het LAP. 

De basis van het plan wordt gevormd door de ladder van Lansink en de Wet Milieubeheer, aangevuld 
met de Europese kaderrichtlijnen en de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). 
Het Landelijk Afvalbeheerplan zelf maakt deel uit van de Wet Milieubeheer en vormt een plan wat 
deels beïnvloed en deels gereguleerd wordt door de voorgaande bronnen.  

De centrale doelstellingen van het plan zijn dan ook herkenbaar uit de voorgaande beleidsstukken. 
Het afvalbeheerplan kent vijf centrale doelen (InfoMil, 2007; Van Hoeckel, 2006): 

1. Het stimuleren van de preventie van afvalstoffen. 
2. Het stimuleren van nuttige toepassing van afvalstoffen, van 78% in 2002 naar 83% in 2012.  
3. Het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt.  
4. Het beperken van de hoeveelheid te verwijderen afval in 2012 tot maximaal 9,5 Mton. 

Hiervan maximaal 5,1 Mton verbranding en 2 Mton storting. 
5. Het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van 

marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. 
 
1. Het stimuleren van de preventie van afvalstoffen 
Om te voldoen aan dit doel wordt het preventiebeleid van voor 2002 voortgezet en geïntensiveerd 
voor een aantal specifieke afvalstoffen (Jaarboek Afval, 2002). De overheid legt hierbij de nadruk op 
de afvalstromen die vanwege hun grootte en potentieel het meest interessant zijn. Dit is 
huishoudelijk afval en handel-, diensten- en overheidsafval (HDO-afval). Stimulering vindt plaats door 
onder andere het uitvoeringsprogramma ‘Met preventie naar duurzaam ondernemen; een 
programma voor en door overheden 2001-2005’. Dit programma heeft bovendien ook invloed op 
bedrijven door de vergunningverlening en handhavingregelgeving die hierin vastgesteld staat. 
Opvolger van dit programma is het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden (DBO), dat zich 

vooral op overheden zelf richt. VROM heeft de doelstelling geformuleerd dat in 2010 bij 50% van alle 
overheidsaankopen en aanbestedingen duurzaamheidaspecten moeten worden meegenomen (Min. 
van VROM, 2007). 
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2. Het stimuleren van nuttige toepassing van afvalstoffen (van 78% in 2002 naar 83% in 2012) 
De beleidsdoelstellingen in het LAP gaan uit van een verdere intensivering van het hergebruik. De 
prioriteit wordt hierbij gelegd bij het scheiden van het afval bij de bron als dit resulteert in stoffen die 
nuttig kunnen worden toegepast en er een markt voor deze stoffen is. Bovendien moet het 
milieurendement hoger zijn dan bij integraal verwijderen en de eventuele meerkosten moeten 
binnen de perken blijven (Jaarboek Afval, 2007). 

De doelstelling voor bronscheiding realiseert een gemeente door GFT-afval, oud papier en karton, 
glas, textiel, KCA(klein chemisch afval) en grof huishoudelijk afval bij de burgers gescheiden in te 
zamelen (Jaarboek Afval, 2007). Bij bedrijfsafval is het uitgangspunt dat alle afvalstoffen gescheiden 
moeten worden, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. De bedrijven worden voornamelijk 
gestimuleerd via het uitvoeringsprogramma ‘Met preventie naar duurzaam ondernemen’. 

3. Het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt. 
Wanneer het ontstaan van een afvalstof niet te voorkomen is, richt men zich erop om de energie-

inhoud zo optimaal mogelijk te benutten. Hiervoor zijn drie opties: opstoken in een 
elektriciteitscentrale, composteren of vergisten, of het gebruik van de afvalstof als brandstof. 

4. Het beperken van de hoeveelheid te verwijderen afval in 2012 tot maximaal 9.5Mton waarvan 
maximaal 5.1 Mton verbranding en 2 Mton storting.  
De beperking van de hoeveelheid stortafval gebeurt voornamelijk door het instellen van een hoog 
storttarief. Tevens is er vastgelegd dat er in de looptijdperiode van het plan geen extra 
stortcapaciteit mag worden opgebouwd. Tijdens deze periode zal wel gekeken worden of er nadien 
uitbreiding gewenst is. Storten is de laatste afvalverwerkingsmethode op de ‘Ladder van Lansink’ en 
is enkel toegestaan wanneer hiervoor een ontheffing is toegekend.  

In Tabel 1 is te zien hoe de verhouding tussen verwerkingswijze en hoeveelheid afval de afgelopen 
jaren is geweest (SenterNovem, 2007). Hier is tevens te zien wat het streven is voor storten, 
verbranden en totale verwijdering in 2012. Opvallend is dat in 2005 en 2006, in vergelijking met de 
voorgaande jaren, de totale storthoeveelheid is gestegen. Dit hangt samen met het stortverbod wat 
in juni 2005 in Duitsland van kracht is geworden. Dit maakt het voor Nederland onmogelijk om nog 
stortafval naar Duitsland te exporteren waardoor dit in Nederland zelf gestort moet worden. Ook de 
hoeveelheid verbrand afval is in de periode tussen 2002 en 2006 alleen maar gestegen. Dit komt 
omdat Duitsland, door het stortverbod, haar afval naar Nederland exporteert voor verbranding. Het 
vastgestelde doel voor 2012, 5100 kton, lijkt hierdoor zeer lastig haalbaar. Het doel voor de totaal 
verwerkte hoeveelheid afval lijkt ook niet haalbaar. Opnieuw is hier een keerpunt te zien in 2005 wat 
een verdere aanwijzing is voor de invloed van het Duitse stortverbod. Concluderend lijkt het erop dat 
het ontbreken van de mogelijkheid om afval naar Duitsland te exporteren en de import van Duits 

afval ervoor zorgen dat dit doel moeilijk haalbaar is.  

De verwachting is echter dat, wanneer het Nederlandse gebrek aan verbrandingscapaciteit is 
bijgewerkt, het storten van afval drastisch zal dalen. Tot op heden gaat men er nog vanuit dat een 
totaal van 2000 kton in 2012 nog steeds mogelijk is (SenterNovem, 2008). 

 

 



 
 

18 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Tabel 1: hoeveelheid afval (kton) naar 
verwerkingswijze) 

(Figuur 2: hoeveelheid afval (mton) naar 
verwerkingswijze) 

5. Het realiseren van een gelijk Europees speelveld 
voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en 
het stimuleren van innovatie bij preventie en 

afvalbeheer. Het versterken van de marktwerking is een van de basisuitgangspunten van het LAP. Het 
doel is om tot een economisch gezonde sector te komen die opereert binnen de door de overheid 
gestelde grenzen (Jaarboek Afval, 2007). Voor afvalstoffen die nuttig worden toegepast en 
afvalstoffen die verbrand worden is het streven een volledige open markt in Europa. Voor stort geldt: 
elk land zou zelfvoorzienend moeten zijn. In- en uitvoer voor storten is verboden. Om deze doelen te 
realiseren kent het landelijke afvalbeheerplan verschillende onderdelen (InfoMil, 2007): 

Het beleidskader 
In dit kader staat onder meer omschreven hoe preventie en nuttige toepassing gestimuleerd kunnen 
worden. Ook het Nederlandse invoer- en exportbeleid liggen hierin vastgelegd. Behalve het beleid 
voor afvalbeheer kent het kader bovendien voorschriften voor andere schakels uit de 
afvalbeheerketen, zoals inzameling, mengen en verwijdering.  

Sectorplannen 
Het algemene afvalbeleid staat 
beschreven in de sectorplannen voor 34 
categorieën van afvalstoffen. Dit is 
voornamelijk relevant voor het verlenen 
van vergunningen voor bijvoorbeeld 
inzameling, verwerking of bewerking. In 
de sectorplannen staat voor elke 
categorie beschreven wat de    (Tabel 2: Hergebruik naar soort afval) 

Verwerkingswijze     Hoeveelheid afval (kton)   
    2002 2003 2004 2005 2006 2012 
Storten: Netto 4274 3358 2646 3172 3590   
  Bsb-bouwstoffen 883 1419 618 337 400   

  
totaal op stort 
gebracht 5157 4777 3264 3509 3990   

Storten in eigen beheer 160 120 60 100 65   
Storten totaal:  5317 4897 3324 3609 4055 2000 
           
Verbranden 5087 5108 5290 5502 5542 5100 
Totaal verwijderd 10404 10005 8614 9111 9597  
Composteren en vergisten gft-
afval 1444 1361 1448 1367 1313   
Totaal verwerkt 11848 11366 10063 10478 10910 9500 
Slibverwerking 316 326 319 312 305   

 
 
 

Hergebruik 
in 2000 in 
%. 

Hergebruik 
in 2020 in 
%. 

Verschil 
in %-
punten 

Consumentenafval 45 51 +6 
HDO-afval 52 58 +6 
Industrieel afval 86 93 +7 
Bouw- en 
sloopafval 

94 95 +1 
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minimumstandaard is. Deze standaard  geeft aan welke mate van hoogwaardigheid bij het bewerken 
en verwerken van het afval moet worden behaald. Deze hoogwaardigheid is gebaseerd op de ladder 
van Lansink. Ook voor hergebruik werden doelen gesteld (tabel2). 

 Capaciteitsplannen 
Het plan voorziet tevens in plannen voor de capaciteitsverdeling binnen de afvalverwerking. Men 
gaat hierbij in op thermische verwerking en storten. Hierbij worden ook verschillende grenzen 
gesteld aan de capaciteit, zo mag bijvoorbeeld de stortcapaciteit niet uitgebreid worden. 

De huidige stand van zaken 
Periodiek bekijkt SenterNovem, de autoriteit op het gebied van Afvalverwerking en –recycling, de 
vooruitgang die wordt geboekt bij het behalen van de doelen voor 2012. Dit wordt gepubliceerd in 
voortgangsrapporten waarvan de laatste uit februari 2007 stamt. Tevens is men bezig met het 
opstellen van LAP-2, de opvolger voor het huidige LAP, dat in 2008 gereed moet zijn en in zal gaan 
vanaf eind 2008 (VROM, 2007). Dit plan zal nieuwe passages bevatten over bijvoorbeeld wet- en 

regelgeving, producentenverantwoordelijkheid, verpakkingen en zwerfafval die inmiddels zijn 
achterhaald (VROM, 2007). 
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Deel I – Verkenning van de afvalmarkt 
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3. De Nederlandse afvalmarkt 
 
3.1 Marktverhoudingen 

De totale markt voor afval en recycling is slechts ruw te schatten maar lag in 2005 waarschijnlijk op 
10 miljard euro (Afval jaarboek, 2007). Daarvan wordt het merendeel verzorgd door particuliere 
bedrijven actief in de milieudienstverlening, die goed zijn voor een totaal van 4.5 miljard. Deze 
bedrijfstak is onder te verdelen in afvalwaterinzameling en –behandeling (7%), afvalinzameling 

(41%), afvalbehandeling (46%) en sanering van milieuverontreiniging (6%). De gemeentelijke 
diensten en vergelijkbare overheden hebben ongeveer een marktomvang van 600 miljoen euro. 
Hierdoor komt de totale markt van afvalinzameling en verwerking op ongeveer 5.1 miljard euro uit. 
Daarnaast is er nog de markt voor recycling, die geschat wordt op 1.2 miljard euro (2005).  

De afvalstroom in Nederland bestond in 2006 uit een totaal van 11 Mton. De afvalstromen komen 
voort uit verschillende bronnen zoals huishoudelijk afval, bedrijfsafval, overheidsafval en sloopafval. 
De totale hoeveelheid verwerkt afval is de afgelopen jaren licht gestegen vanaf 2004. Dit hangt 
samen met de instelling van het Duitse stortverbod wat half 2005 in is gegaan. Het stortverbod in 
Duitsland heeft geleid tot ondercapaciteit bij de Duitse verbrandingsinstallaties met als gevolg dat 
Nederland minder afval naar Duitsland exporteert en de verwerkte hoeveelheid afval binnen 
Nederland zelf dus toeneemt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(Tabel 1: hoeveelheid verwerkt afval (per jaar) 
naar soort afval) 

(Figuur 1: hoeveelheid verwerkt afval (per jaar) 
naar soort afval.) 

HHA =  Huishoudelijk en grof huishoudelijk afval 
BA =  Bedrijfsafval, industrieel afval en handel-, diensten- en overheidsafval 
RSHB = Reststoffen na sorteren en scheiden van huishoudelijk afval en niet proces gerelateerd bedrijfsafval. 
BSA =  Bouw- en sloopafval 
G =  Grond (gevaarlijk en niet gevaarlijk)   
Rest =  Alle overige stromen      

            
Zoals te zien in tabel 1 en figuur 1 is de stijging de afgelopen jaren voornamelijk veroorzaakt door een 
aanzienlijke relatieve stijging in de ‘reststoffen na sorteren en scheiden van huishoudelijk afval en 
niet proces gerelateerd bedrijfsafval’. Ook huishoudelijk en grof huishoudelijk afval laat een lichte 
stijging zien. Over het algemeen is de verwerking van huishoudelijk afval dus licht gestegen en heeft 
men bij het verwerken van het huishoudelijk afval gemiddeld meer reststoffen dan in voorgaande 
jaren. 
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Bedrijfsafval, industrieel afval en handels-, diensten- en overheidsafval (HDO) is relatief licht gedaald 
net zoals grond en restafval. Het is dus voornamelijk huishoudelijk afval wat zorgt voor een 
verandering in de onderlinge verhoudingen tussen de diverse afvalstromen. Dit hangt ook hier weer 
samen met het Duitse stortverbod omdat Nederland vooral huishoudelijk afval naar Duitsland 
exporteerde  

 
    
(Tabel 2: hoeveelheid verwerkt afval (per jaar) 
naar soort afval) 

HHA =  Huishoudelijk en grof huishoudelijk afval 
BA =  Bedrijfsafval, industrieel afval en handel-, diensten- en 

overheidsafval 
RSHB = Reststoffen na sorteren en scheiden van huishoudelijk 

afval en niet proces gerelateerd bedrijfsafval. 
BSA =  Bouw- en sloopafval 
G =  Grond (gevaarlijk en niet gevaarlijk)   
Rest =  Alle overige stromen   
 
 

(Figuur 2: hoeveelheid verwerkt afval (per jaar) naar soort afval (relatief)) 
       

Kijkend naar de verwerkingsmethode per afvalstroom (zie tabel 1 en 
de figuren 1 & 2) kan geconcludeerd worden dat bij het storten van 
afval zowel de hoeveelheid huishoudelijk afval als de hoeveelheid 
reststoffen na sorteren en scheiden van huishoudelijk afval de 
afgelopen jaren gestegen zijn. De verhoudingen bij het verbranden 
van afval zijn de afgelopen jaren relatief gelijk gebleven. Alleen de 
stroom restafval is relatief licht toegenomen in 2005. Compostering 
en vergisting blijft zeer constant, dit bestaat enkel uit huishoudelijk 
afval (GFT-afval). Ruim tweederde van dit afval komt bij de land- en 
tuinbouwsector of bij de pot- en aanvulgrondsector terecht. Het 
overige gedeelte komt bij onder andere gemeenten, tussenhandel, 

(Figuur 3: type verwerking naar jaar (relatief))  tuincentra en recreatie/ groenvoorziening terecht.  
 

Wat uit zowel figuur 1 als figuur 2 duidelijk blijkt is opnieuw de invloed van het Duitse stortverbod. 
De hoeveelheid gestort afval is in 2006 sterk toegenomen als gevolg van een tekort aan 
verbrandingscapaciteit. Dit tekort blijkt ook uit het feit dat, hoewel de totale afvalstroom is gegroeid, 
de hoeveelheid verbrand afval van 2004 tot 2005 gelijk is gebleven. Dit omdat de 
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afvalverbrandingsinstallaties ook in 2004 al aan hun maximum zaten. Afval mag enkel gestort worden 
wanneer hiervoor een ontheffing is verleend en deze verlenen overheden over het algemeen alleen 
wanneer er geen verbrandingscapaciteit meer is. Dit gebrek aan verbrandingscapaciteit heeft in 2005 
geleid tot het verlenen van meer ontheffingen en dit heeft geresulteerd in een grotere hoeveelheid 
gestort afval, voornamelijk bestaand uit huishoudelijk afval. Ook de toename van het aantal 
reststoffen van huishoudelijk afval is een gevolg van de totale toename. 

 
3.2 Omvang van de markt 
 

De omvang van de afvalmarkt was in 2006 ruim 6,5 
miljard euro (afvalinzameling en –verwerking en 
recycling). De top 25 van bedrijven in deze sector heeft 
hierin een aandeel van bijna 52% met 3.1 miljard euro, 
de rest wordt gevormd door vele middelgrote en kleine 
bedrijven. Deze groep van middelgrote en kleine 
bedrijven lijkt ook de voornaamste groei te realiseren, 
de omzet van de top 25 is met 1,5% gedaald in 2005 
terwijl de top 5 zelfs een omzetdaling van 4% kende 
(Afval jaarboek, 2007). Alleen de nummers 6 tot en met 
15 deden het beter met een omzetgroei van 3%. Ook 

(Figuur 4: omvang van de markt in Miljard EUR) het aandeel van deze bedrijven in het totaal lijkt 
stabiel met ongeveer 15%. Binnen de sector zijn er echter grote verschillen tussen de bedrijfstypes. 
Zo zijn bedrijven als Twence en Omrin enkel nationaal en puur gericht op een bepaalde regio binnen 
Nederland. Bedrijven als Sita en Shanks maken echter onderdeel uit van een groter internationaal 
concern en richten zich op zowel de volledige Nederlandse markt als op de markten buiten de 
Nederlandse grens. Er is sprake van een differentiatie tussen de bedrijven qua schaal en integratie.  

Zo valt het op dat de grootste vier bedrijven binnen Nederland allemaal volledig geïntegreerd zijn. De 
bedrijven nemen zowel het inzamelen, het sorteren, het composteren, het verbranden (al dan niet 
met energiewinning) als het storten voor hun rekening. 

De bedrijven binnen de afvalsector zijn in te delen in drie strategische groepen: 

Multi-utility (Essent, Delta) 
Multi-utility bieden naast afval- en recyclingdiensten ook andere diensten zoals energievoorziening, 
kabel of watervoorziening. Een belangrijke reden voor energiebedrijven om de afvalmarkt te 
betreden is dat afval wat verbrand kan worden veelal gebruikt kan worden als brandstof voor 
elektriciteitscentrales. Ook probeert men door een horizontale integratie van de diensten de klant 
beter te bedienen. Door zowel energie, kabel, afval en water door hetzelfde bedrijf te laten 
verzorgen vormt men een totaalpakket voor de klant.  

Geïntegreerde afvalbedrijven (AVR, SITA) 
Geïntegreerde afvalbedrijven zijn herkenbaar aan het feit dat ze in de gehele afvalketen werkzaam 
zijn. Zij functioneren niet buiten de afvalsector maar binnen de afvalketen zelf dekken zij alle opties. 
Recentelijk is er een periode geweest waarin veel afvalverwerkers afvalverzamelaars overnamen om 



 
 

24 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

zichzelf te verzekeren van een vaste aanvoer aan afval. Veel van de bedrijven dekken dan nu ook het 
grootste gedeelte van de mogelijke opties. 
 
Gespecialiseerde afvalbedrijven (Twence, Essent milieu) 
Gespecialiseerde afvalbedrijven leggen zich slechts toe op één of een beperkt aantal opties binnen 
de afvalketen. Een voorbeeld hiervan was Van Gansewinkel maar deze is inmiddels door de fusie met 
AVR tot een geïntegreerd afvalbedrijf omgevormd. Bedrijven die nog steeds specialistisch in de markt 
staan zijn Twence en Essent Milieu. Beide zijn enkel gericht op het verwerken van afval en laten de 
inzameling aan andere partijen over.  
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3.3 De value chain 
 
De value chain (Porter, 1985) in de afval- en recyclingbranche is bijzonder. De waardeketen in de 
sector is namelijk omgekeerd: de afvalstroom en de geldstroom zijn gelijk. Dit betekent dat men dus 

zowel een product levert als dat 
men hiervoor betaald, zoals te zien 
in figuur 5. Men ziet dit product 
‘afval’ niet als een product met 
waarde maar juist als een product 
met een negatieve waarde 
waardoor er betaald moet worden 
om het product af te zetten. In de 
meeste sectoren zijn deze afval- en 
geldstromen tegenovergesteld aan 
elkaar maar in de afval- en 
recyclingsector zijn deze stromen 
gelijk.  

(Figuur 5: value chain van de afvalsector) 

De werkzaamheden die in de sector plaatsvinden zijn inzamelen, sortering, nuttig hergebruik en 
verwijdering. De behandeling van het afval volgt ook deze preferentie volgorde, grotendeels 
gebaseerd op de ‘Ladder van Lansink’. Nuttig hergebruik bestaat hier uit recycling, composteren,  
waste-to-energy (het gebruik van afval voor het opwekken van energie) en verwijdering. 
Verwijdering bestaat uit verbranding (zonder de opwekking van de energie) en het storten van afval. 

De afgelopen jaren is er sprake van een hernieuwde integratie van de verschillende activiteiten uit de 
value chain door de grotere partijen binnen de markt. De schaalvergroting en ketenintegratie zoals 
deze in de jaren negentig heeft plaatsvonden door achtereenvolgens de opheffing van de gemeente- 
en provinciegrenzen voor afval heeft geresulteerd in een groter aantal bedrijven dat actief is in de 
gehele keten.  
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(Tabel 3: bedrijven actief binnen de afvalsector en hun activiteiten; *=AVR en Van Gansewinkel zijn 
inmiddels gefuseerd) 
 
Kijkend naar de value chain van de grootste bedrijven binnen de sector (gemeten naar omzet) 
bestaan er verschillen tussen de activiteiten. Zo zijn AVR, Sita Nederland, Shanks, HVC, Delta en 
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Omrin actief in de volledige keten. Andere bedrijven richten zich slechts op een beperkt gedeelte van 
de totale keten. In tabel 3 een overzicht van de grootste spelers in de Nederlandse afval- en 
recyclingbranche en de activiteiten waar zij zich mee bezig houden. Hierin valt op dat alle bedrijven 
die aan sortering doen ook aan inzameling doen behalve Twence. Twence verwerkt echter wel al het 
huishoudelijke afval en veel van het bedrijfsval in de regio Twente. Door de recente fusie tussen AVR 
en Van Gansewinkel wordt de volledige ketenintegratie die AVR al had nog verder versterkt. Doordat 
Van Gansewinkel zich voornamelijk met inzameling bezig hield is AVR ook weer zekerder van de 
aanlevering van afval voor haar verwerkingsinstallaties.  

Wanneer de mate van integratie tegen de winstgevendheid(EBITDA/Revenue) van de bedrijven 

wordt afgezet dan ontstaat er niet een duidelijk overwicht voor de sterker geïntegreerde bedrijven. 

(Tabel 4: Omzet en EBITDA vergeleken met de mate van integratie) 

De winstgevendheid van de bedrijven is 
vrij goed verdeeld over de verschillende 
gradaties van integratie. Hierdoor lijkt er 
op dit moment geen verband te zijn 
tussen winstgevendheid en het aantal 
activiteiten wat het bedrijf ontplooit. Het 
bedrijf wat op dit moment het beste 
scoort is Twence, een van de bedrijven 
die niet volledig horizontaal geïntegreerd 
is maar dat zich enkel bezig houdt met de 
verwerking van het afval. Twence lijkt dan 
ook een geschikte overnamekandidaat 

(Figuur 6: Omzet en EBITDA vergeleken met integratie)        voor bedrijven die zich in willen 
versterken in de verwerking van het afval. Twence is op dit moment nog eigendom van een aantal 
Twentse gemeenten maar recentelijk hebben de gemeenten te kennen gegeven Twence te willen 
verkopen ten behoeve van een aantal regioplannen die de gemeenten willen uitvoeren. Hierdoor zou 
Twence verder gaan als een zelfstandige private onderneming en een zeer interessante 
overnamekandidaat worden. Ook Essent Milieu heeft lange tijd in de etalage gestaan omdat er 
sprake zou zijn van een fusie tussen Essent en Nuon waarbij de afvaltak zou worden afgestoten. Na 
het afketsen van deze fusie heeft Essent echter hernieuwde energie in haar afvaltak gestoken. Zo is 

Essent bezig om de afvalverwerkingsinstallatie AZN uit te breiden. Essent Milieu zou tevens een 
potentiële koper kunnen zijn van Twence, wanneer het tot een verkoop van Twence zou komen. Wat 
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bovendien opvalt, is dat de omzet van het bedrijf ook geen relatie schijnt te hebben met de 
winstgevendheid of de mate van integratie. De bedrijven met de grootste omzetten zijn zowel bij de 
hogere als lagere winstgevendheid terug te vinden en bovendien ook bij de bedrijven met een lage 
en een hoge integratie. Het bedrijf wat de hoogste winstgevendheid behaald, Twence, is ten eerste 
maar gemiddeld geïntegreerd en ten tweede slechts klein qua omzet. De groeiende integratie van 
bedrijven in de sector lijkt dus niet per definitie een positieve invloed te hebben op de resultaten van 
de bedrijven. De omzet is hoog maar de winstgevendheid hoeft niet hoog te zijn.  

3.4 Invoer en uitvoer 

Invoer en uitvoer hebben de afgelopen tien jaar een groeiende rol in de Nederlandse afvalverwerking 
gekregen. De in- en uitvoer van afvalstoffen wordt sinds 1994 gereguleerd door de Europese 
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Uitgangspunt van de EVOA is dat het afval zoveel 
mogelijk in het eigen land verwerkt moet worden. Het afval mag in principe enkel uitgevoerd worden 
wanneer minimaal 50% van het afval voor nuttige toepassing of nascheiding is bestemd (Milieu & 

Natuurcompendium, 2005).  

Uitvoer 
De hoeveelheid uitgevoerde afval nam tot de 
instelling van het Duitse stortverbod snel toe. 
In vergelijking met 1998 werd in 2004 acht 
keer zoveel afval uitgevoerd. Het grootste 
gedeelte hiervan werd nuttig toegepast als 
materiaal of in energiecentrales. Sinds de 
invoering van het Duitse stortverbod is de 
(Figuur 1: uitvoer van afval tussen 1998-2007 
(Mton)) totale uitvoer voor het eerst sterk 
gedaald. In 2004 in totaal 4.399 Mton en in 

2005 3.600 Mton. In 2005 importeerde Duitsland 500 kton minder afval dan het jaar hiervoor; 
voornamelijk uit Nederland. De daling die te zien is in figuur 1 vanaf het jaar 2004 houdt hier verband 
mee. Nederland is in mindere mate in staat zijn afval naar Duitsland te exporteren door het daar 
geldende stortverbod. Duitsland heeft door het stortverbod  bovendien zelf te maken met een 
gebrek aan verbrandingscapaciteit, wat er voor zorgt dat het uitvoeren van afval naar Duitsland  
bovendien duurder is geworden. De stijging van de Duitse tarieven voor de verbranding van afval 
zorgt ook voor meer afval bij de Nederlandse verwerkingsinstallaties en dus ook weer voor een 
stijging van de tarieven (Jaarboek Afval, 2007) in Nederland zelf. Op dit moment is er onvoldoende 
verwerkingscapaciteit om al het brandbaar afval in Nederland te verwerken. De plannen tot 
uitbreiding van de verwerkingscapaciteit worden gestimuleerd door de groei van het afvalaanbod.  

Voor uitvoer naar derde wereldlanden geldt aparte wetgeving. Dit is vastgelegd in een Europese 
richtlijn met als onderwerp de uitvoer van afval vanuit Europa naar landen die niet bij de Organisatie 
voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) zijn aangesloten. 
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Invoer 
Invoer van afval is alleen mogelijk 
wanneer dit afval nuttig wordt 
toegepast, bijvoorbeeld als materiaal of 
als brandstof. Invoer is ook toegestaan 
voor nascheiden als meer dan 50% nuttig 
wordt toegepast. De hoeveelheid te 
verwijderen afval uit Figuur 2 is dus 
afkomstig van nascheiding. In 2005 is 500 

(Figuur 2: invoer van afval tussen 1998-2000 (kton))          kton afval ingevoerd, hiervan 450 kton 
nuttig toegepast. De grootste ingevoerde afvalstromen zijn AVI-bodemassen en verontreinigde 
grond. Deze stromen waren samen goed voor 68% van de invoer (SenterNovem, 2006). Zoals te zien 
is de hoeveelheid ingevoerd afval dat verwijderd moet worden de afgelopen jaren gestegen. Dit 
houdt verband met het Duitse stortverbod. Door dit stortverbod exporteert Duitsland meer afval 
naar Nederland voor nascheiding, resulterend in een gemiddeld hogere hoeveelheid afval dat 
verwijdert dient te worden.  

De opmerkelijke stijging in de import van afval sinds 2005 is moeilijk te verklaren. In de periode vanaf 
2005 is er sprake van bijna een verdubbelde totale import. De verdeling van de toename is hieronder 
zichtbaar. Vooral de import van grond, zand en stenen is zeer sterk gestegen. Echter, veel andere 
groepen zijn ook gestegen. De verklaring voor de toename van grond, zand en stenen is de 
toegenomen vraag hiernaar vanuit de bouw (INTRON & RIGO, 2006). 

 
(Figuur 3: invoer van niet brandbaar afval)  (Figuur 4: invoer van brandbaar afval) 

 
Verhouding tussen invoer en uitvoer 
Nederland heeft sinds 1998 een uitvoeroverschot van afval gekend. Dit houdt verband met de 
geringe oppervlakte van Nederland en de relatief grote hoeveelheid afval die het in relatie hiermee 
produceert. De binnenlandse tarieven stegen zodanig dat het interessant werd om afval naar het 
buitenland te exporteren in plaats van dit in Nederland te verwerken.  
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In de linkergrafiek is de netto stijging van de 
export te zien, dit is het verschil tussen de uitvoer 
en invoer bekeken per jaar.  

De constante stijgende lijn kende een hoogtepunt 
in 2004, het jaar voor de in werking treding van 

het Duitse stortverbod. Na de in werking treding 
van het stortverbod is er ook direct, voor het 
eerst sinds 1998, een daling zichtbaar. De 
verwachting is dat dit vanaf 2006 en 2007 ook 
blijft dalen tot het moment dat Duitsland haar 
verwerkingstekort heeft opgelost. Wellicht zou 

(Figuur 5: verhouding tussen invoer/uitvoer)        hierna de uitvoer zelfs nog verder kunnen stijgen 
dan in het verleden wanneer Duitsland in staat is om aantrekkelijke tarieven voor afvalverwerking te 
berekenen.  

3.5 De invloed van Duitsland 

Nederland is, zoals gezegd, voor de invoer en uitvoer van afval voornamelijk afhankelijk van 
Duitsland. Het stortverbod in Duitsland heeft dan ook, zoals eerder besproken, een duidelijk effect 
gehad op de Nederlandse afvalmarkt.  

Het Duitse afvalbeleid kan zeer succesvol worden genoemd: bijna 57% van het landbouwafval en 
57% van het productieafval wordt hergebruikt. Bij enkele stromen ligt dit percentage nog hoger zoals 
86% bij bouwafval, 84% bij verpakkingen en 82% bij batterijen (Afval jaarboek, 2007). Het storten van 
onbehandeld afval is sinds juni 2005 verboden. Afval dat voorbewerkt is door een thermische of 
hoogwaardige mechanisch-biologische behandeling mag nog gestort worden. Ook voor bijvoorbeeld 
oude elektronische apparaten kent Duitsland bijzondere wetgeving. Deze apparatuur moet door de 
producent teruggenomen en gerecycled worden.  

De Duitse afvalmarkt wordt gedomineerd door publieke, regionaal opererende ondernemingen. Dit 
is zowel bij de inzameling als bij de verwerking van het afval het geval. De grootste vier bedrijven 
binnen de sector hebben samen ongeveer 10% van de markt in handen. Op de inzamel- en 
transportmarkt zamelen de publieke ondernemingen 46% van het Duitse restafval in. Private 
ondernemingen zamelen ongeveer 39% in en het overige gedeelte wordt ingezameld door publiek-
private samenwerkingen (PPS). 

De Duitse afvalmarkt is mede door alle regelgeving een grote markt geworden met een jaarlijkse 
omzet van ongeveer 50 miljard euro. Het afvalaanbod voor de toekomst is echter ook onzeker als 
gevolg van de vele regelgeving die bovendien ook regelmatig wijzigingen kent. Sinds 2006 maakt 
Duitsland een onderscheid tussen afval dat voor verwerking afgegeven moet worden en afval waarop 
die verplichting niet rust. Afval dat in ieder geval onder de verplichting valt is huishoudelijk afval, 
afval uit de industrie en sorteerresten (Afval jaarboek, 2007). Vrij van deze verplichting zijn 
afvalstoffen uit de industrie of bouw die als secundaire grond- of brandstof kunnen worden ingezet 
en sorteerresten met een energetisch nut.  
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De vraag is, ook voor Nederland, hoe Duitsland de komende jaren extra verwerkingscapaciteit gaat 
creëren. In 2006 bleef in totaal 5 Mton afval liggen dat bestemd was om als brandstof te dienen in 
een energiecentrale door een groot tekort aan capaciteit bij deze centrales. Voor grote 
energiebedrijven is het niet aantrekkelijk om dit afval te verbranden omdat het tevens de kans op 
uitval van een energiecentrale vergroot. Bovendien bleef in 2006 ook nog 2 Mton brandbaar afval 
liggen wat bedoelt was om in een afvalverwerkingsinstallatie (AVI) verbrand te worden, terwijl de 
AVI’s op vol vermogen draaien. Dit heeft ook een grote invloed op de prijs gehad: in één jaar tijd 
steeg de prijs van €60 naar €200 per ton. In totaal bleef hierdoor in 2006 dus 7 Mton brandbaar afval 
liggen wat tijdelijk opgeslagen wordt. Dit is toegestaan voor één jaar maar veel van het afval slaat 
men op onder de noemer ‘thermisch herbruikbaar materiaal’, waardoor het twee jaar langer mag 
blijven liggen.  

In 2008 wordt het capaciteitstekort nog maar op 1 Mton geschat. Voor stedelijk en vergelijkbaar 
bedrijfsafval zal dat omslagpunt al eerder komen te liggen, is de verwachting (Afval jaarboek, 2007). 
De investeringen in nieuwe capaciteit worden sterk beïnvloed door de terughoudendheid om te 
investeren in kapitaalintensieve installaties, dit omdat men bang is dat na deze investeringen het 
afval alsnog naar Oost-Europa wordt verplaatst.  

Voor de Duitse recyclingindustrie heeft het stortverbod wel positieve gevolgen. Voornamelijk dankzij 
de hogere wereldmarktprijzen van grondstoffen (voornamelijk metalen) en de hogere prijzen van 
afvalverwerking is recycling in Duitsland een serieuze, economisch rendabele, optie. Een bijkomend 
voordeel is dat recycling relatief gezien vrij arbeidsintensief is, wat zorgt voor extra banen in 
Duitsland.  

In 2004 importeerde Duitsland nog ongeveer 6.5 Mton afval. De grootste leverancier hiervan was 
Nederland met 2.6 Mton. Ook Italië (0.21 Mton), België (0.6 Mton) en Oostenrijk exporteerden naar 
Duitsland (Afval jaarboek, 2007). Het Nederlandse afval bestond voornamelijk uit sorteerresten en 
andere gemengde fracties. Sinds het stortverbod en het sluiten van de onvolwaardige stortplaatsen 
wordt er nog weinig gestort en minder geïmporteerd. Voor 2006 is een totale import van 5.3 Mton 
verwacht. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door Nederland. Sinds het stortverbod en 
de hierdoor gestegen prijzen in Duitsland is het voor Nederland niet meer interessant om het 
sorteerresidu naar Duitsland te exporteren.  
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4.  Recente ontwikkelingen op de afvalmarkt 
 
4.1 De Europese afvalmarkt 
 
Na een periode waarin vooral de grote Amerikaanse bedrijven ‘BFI International’ en ‘Waste 
Management Inc.’ op de Nederlandse markt domineerden, zijn het nu grote Europese bedrijven zoals 
het Franse Suez Lyonnaise des Eaux (SITA), het Duitse Remondis en het Engelse Shanks, die een 

belangrijke positie in Nederland innemen (PWC, 2007).  

De trend van schaalvergroting was duidelijk waarneembaar op de verschillende deelmarkten. Het is 
één van de mogelijkheden om op kosten te besparen en producten en diensten voor een 
aantrekkelijk tarief te kunnen leveren. Schaalvergroting biedt draagvlak om veranderingen in de 

markt op te vangen en innovaties haalbaar te maken. Op de bestaande deelmarkten van inzameling 
en eindverwerking heeft schaalvergroting vooral plaatsgevonden door overname of samenwerking. 
Anno 2007 is schaalvergroting weer een belangrijke ontwikkeling op de Nederlandse afvalmarkt. De 
consolidatie op de afvalmarkt neemt de afgelopen jaren toe. De grotere afvalverwerkingsbedrijven 
hebben er veelal voor gekozen om kleinere, of aanvullende, sectorgenoten over te nemen. Op 
Europees niveau zijn er in 2006 overnames geweest in Duitsland, Engeland en Nederland. Ook in 
2007 hebben de, veelal, grotere spelers in de markt zich versterkt met nieuwe acquisities. 

Zoals eerder genoemd is het nationale en Europese overheidsbeleid de afgelopen decennia 
verschoven naar een beleid waar de nadruk ligt op preventie en hergebruik in plaats van op de 
verwijdering van afval. Dit is ook te merken bij de consolidatie op de Europese markt, er is sprake van 
een accentverschuiving naar recycling en alternatieve verwerking (Afval jaarboek, 2007). Kleinere 
bedrijven lijken alleen te overleven wanneer ze zich op sterke wijze specialiseren maar de overnames 
kunnen ook grotere bedrijven betreffen zoals Van Gansewinkel in 2007. Ook in de afvalsector 
worden grote private bedragen geïnvesteerd door bijvoorbeeld pensioenfondsen. Door de bedrijven 
in de sector samen te voegen en te reorganiseren probeert men de waarde van het geheel op 
stuwen en het bedrijf vervolgens met winst te verkopen. De cyclus lijkt ongeveer vijf tot zeven jaar te 
duren. De eerste twee à drie jaar voor heroriëntatie, twee jaar om het nieuwe bedrijf te bestendigen 
en nog één tot twee jaar om de verkoop te organiseren. Deze methode wordt voornamelijk 
gehanteerd door durfkapitalisten (private equity) en brengt aanzienlijk risico’s met zich mee. Een 
verandering in de markt of het tegenvallen van de waarde kan ook tot grote verliezen leiden. 

4.2 Europese afvalmarkt 
 
De meeste actieve speler in Europese overnames van de afgelopen jaren is het Spaanse FCC dat voor 
ongeveer twee miljard euro de Britse Waste Recycling Group Holdings (WRG) heeft overgenomen, 
behalve de afdeling energie uit afval. WRG was eerder in handen van het ‘equity fund’ Terra Firma 
Capital Partners. Dit fonds werd in 2002 opgericht en nam in 2003 het oorspronkelijke bedrijf WRG 
over voor 315,2 miljoen pond. Een jaar later werden de stortactiviteiten van Shanks opgekocht voor 
227,5 miljoen pond en toegevoegd aan WRG. Sinds de aankoop van beide bedrijven investeerde 
Terra Firma 450 miljoen pond in WRG en de overgebleven activiteiten worden geschat op een 
waarde van ongeveer 650 miljoen pond. Terra Firma heeft dus in totaal een winst van 1657,30 
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miljoen geboekt op de aankoop, reorganisatie en verkoop van WRG (zonder de energie uit afval 
divisie).  

De Deutsche Bank is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden voor verkoop van de ‘energie uit 
afval’ divisie is maar hier schijnt zeer veel interesse voor te zijn. 

FCC is zeer agressief op de markt. In 2007 kocht het grootste Spaanse afvalbedrijf ook het 
Oostenrijkse ASA voor 224 miljoen euro. FCC is het op drie na grootste constructiebedrijf in Spanje 
en heeft alleen het afgelopen jaar al meer dan 3 miljard euro geïnvesteerd in diverse bedrijven. Het 
doel is om de omzet te verdubbelen naar ongeveer tien tot twaalf miljard euro tegen het einde van 
2008. De voorspelling voor FCC voor 2006 was 11.69 miljard euro dus de beoogde doelstelling is 
vermoedelijk al gehaald. FCC was overigens ook in de race voor het overnemen van AVR.  

Een tweede actieve Europese is Veolia Environment, het grootste afvalbedrijf van Europa. In juli 2007 
nam Veolia het bedrijf Cleanaway England over van het Australische Brambles voor 595 miljoen 
pond. De omzet van Cleanaway England bedraagt ongeveer 494 miljoen pond en het bedrijf is vooral 
actief in Engeland en Wales met inzameling van zowel huishoudelijk- als bedrijfsafval. Daarnaast 
beheert het bedrijf vier grote stortplaatsen en verschaft werk aan 7500 mensen. Veolia verdubbelt 
hiermee zijn omzet in Engeland en gaat van de vierde naar de eerste positie in de markt van het 
Verenigd Koninkrijk gevolgd door Biffa en Sita. De verwachte groei bedroeg in 2006 meer dan 10% en 
het nieuwe Veolia UK zal waarschijnlijk meer dan 1.1 miljard pond per jaar aan omzet realiseren. 
Eerder had Veolia ook het Belgische gedeelte van Biffa overgenomen. Eerder al verkocht Brambles 
Cleanaway Duitsland aan Sulo en Cleanaway Australië en Nieuw Zeeland aan KKR (mede-eigenaar 
van AVR). De totale verkoop van Cleanaway leverde Brambles ongeveer 3,52 miljard dollar op. 

Overzicht recente acquisities 
Een overzicht van de belangrijkste Europese transacties van de afgelopen jaren, geordend naar koper 
(Hall, 2007; Veolia, 2006,2007; European Federation of Public Service Unions, 2007; Afval jaarboek, 
2007; The Times, 2007; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006): 

Veolia: 
• In maart 2006 kocht Veolia Biffa Belgium, het op vier na grootste bedrijf binnen de Belgische 

afvalmarkt, voor 62.4 miljoen euro. 
• In juni 2006 kocht Veolia Cleanaway UK van Brambles voor 859 million euro: Veolia’s totale 

afval activiteiten in het Verenigd Koninkrijk bereiken nu een jaarlijkse omzet van meer dan 1.6 
miljard euro.  

• In april 2007 kocht Veolia Sulo, het op één na grootste Duitse afvalbedrijf, voor 1.43 miljard 
euro. Dit was Veolia’s grootste aankoop sinds de scheiding van Vivendi in 2002. 

• In mei 2007 kocht Veolia 75% van de aandelen van het Italiaanse afvalverbrandingbedrijf TMT 
met een optie voor 100% van de aandelen in 2012. 

 
FCC: 
• In januari 2006 kocht FCC het Australische bedrijf ASA van EdF. 
• In juni 2006 kocht FCC de Waste Recycling Group (WRG) in het Verenigd Koninkrijk voor 2 

miljard euro van Terra Firma. 
 
KKR & CVC: 
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• In januari 2006 kochten de private equity fondsen KKR and CVC het Nederlandse afvalbedrijf 
AVR van de gemeente Rotterdam voor 1.4 miljard euro.  

• In januari 2007 kochten KKR en CVC alle aandelen van de Van Gansewinkel Groep. Dit bedrijf 
werd hierna gefuseerd met het eerder aangekochte AVR. 

• Opvallend is dat, sinds het ontstaan van de kredietcrisis, er gesproken is over een verkoop van 
de AVR/Van Gansewinkel door KKR & CVC om eventuele kredietproblemen op te lossen. Een 
verkoop van het fusiebedrijf is dus mogelijk binnen mogelijk een korte tijd (Huisman, 2008). 

 
Overig: 
• Montagu nam in maart 2008 Biffa in het Verenigd Koninkrijk over. Met de overname was een 

bedrag van 1.2 miljard pond gemoeid. 
• In mei 2007 werd de SAUR Groep gekocht door een consortium van CDC, Séché en Axa, voor in 

totaal 1.72 miljard euro. Er werd tevens een bonus van 36 miljoen euro uitbetaald aan de 
10.000 Franse werknemers van SAUR. 

• In april 2007 kocht Alba het bedrijf U-plus van Energie Baden-Wuerttemberg AG (EnBW), zelf 
grotendeels eigendom van EdF, voor tussen de 150 en 200 miljoen euro.  

• In december 2006 kocht Befesa, de afvaltak van het Spaanse Abengoa, het Zweedse bedrijf 
BUS, de grootste industrie-staal recycler van Europa. 

• In maart 2007 kocht Delta NV, eigendom van een aantal Nederlandse gemeenten, een aandeel 
van 60.1% in Indaver van VMH Vlaanderen. VMH behoudt 16% van Indaver, SITA (SUEZ) bezit 
14.9% en 9% is eigendom van kleinere bedrijven. 

• In december 2006 kocht Remondis 40% van de aandelen van ARN. De overige 60% van de 
aandelen blijft in handen van Nederlandse gemeenten. 

• In maart 2007 kocht een consortium van private investeerders, waaronder ABN AMRO's Global 
Infrastructure fonds, Cory Environmental voor 588 miljoen pond van Montagu Private Equity. 
Montagu kocht Cory in 2005 voor 205 miljoen pond. 

• In juni 2006 kocht het Engelse Shanks het kleine afvalbedrijf Smink Beheer voor 63 miljoen 
euro. 

• In oktober 2006 werd Biffa op de beurs verkocht door Severn Trent voor 1.4 miljard euro. 
• In maart 2007 kocht Equest Investment Balkans drie Bulgaarse afvalverwerkingsbedrijven die 

actief zijn in de hoofdstad Sofia. 
 
4.3 Private equity fondsen 
 
Zoals bovenstaand te zien is zijn private equity fondsen als FCC en KKR erg actief op de Europese 
afvalmarkt. Bij ongeveer de helft van de aankopen waren private equity fondsen betrokken als koper 
of als verkoper. Er werden in totaal drie bedrijven verkocht door private equity fondsen: Blackstone 

en Apax verkochten SULO aan Veolia, Terra Firma verkocht WRG aan FCC en Star Capital verkocht 
BUS aan Befesa.  

De private equity groepen blijven echter niet betrokken als lange termijn investeerders. Gemiddeld 
gezien hadden de verkopende private equity fondsen de afvalbedrijven pas 2.3 jaar in bezit. De 
fondsen boeken voornamelijk winsten door het in korte termijn opwaarderen van de waarde van het 
bedrijf, gevolgd door de verkoop. Dit is in de afvalmarkt vergelijkbaar met de tactiek van de fondsen 
in andere markten. 

De winsten die behaald worden zijn fors. Zoals te zien in onderstaande tabel hebben de zeven 
genoemde deals een winst opgeleverd van bijna 2.5 miljard euro bij een totale investering van 
ongeveer 3.5 miljard euro. Hierbij valt een average return on Investment (ROI) te noteren van 69% in 



 
 

34 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

minder dan 2.5 jaar ofwel ongeveer 30% per jaar. Bovendien zijn dit de winstbedragen zonder de 
tussentijdse winsten die de bedrijven gemaakt hebben op het moment dat ze in het bezit waren van 
de private equity fondsen.  

(Tabel 1: overzicht van behaalde winsten door private equity fondsen) 
 
4.4 Invloed op de Nederlandse afvalmarkt 
 

De Nederlandse afvalmarkt heeft niet stil 
gestaan. Zoals hierboven werd genoemd 
waren in 2006 en 2007 een behoorlijk aantal 
Nederlandse bedrijven betrokken bij 
overnames. Zo kocht Shanks het 
Amersfoortse stort- en recyclingbedrijf 
Smink Beheer voor 63 miljoen euro. Als de 
geplande baggerstort op termijn ook 
doorgaat ontvangt de familie Smink nog eens 

(Figuur 1: AVR-Van Gansewinkel (Volkskrant, 2007)) 2,5 miljoen euro.  

Delta Milieu heeft een deel van Watco Industrial Services (eigendom van Sita/Suez) overgenomen. 
Dit gaat om activiteiten als het schoonmaken van industriële installaties in Bergen op Zoom en 
Rotterdam. Verder kocht een consortium van private investeerders AVR van de gemeente 
Rotterdam. Van Gansewinkel nam Burgers Afval Service en Ophof Milieu over. Begin 2007 werd Van 
Gansewinkel echter zelf verkocht aan de private equity bedrijven die ook tevens AVR opkochten. 
Beide bedrijven worden samengevoegd tot een bedrijf wat tot de Europese top 5 behoort met een 
omzet van 1.1 miljard euro per jaar. Een van de doelen van deze nieuwe combinatie in de toekomst 
is een beursgang. 

Ook het Nijmeegse ARN is voor 40% aangekocht door het Duitse Remondis. Het heeft bovendien een 
grotere beslissingsbevoegdheid dan normaal gezien met 40% van de aandelen zou worden bereikt. In 
ruil hiervoor heeft ARN verschillende garanties voor het tarief en de vollast van Remondis verkregen. 
Behalve Remondis heeft ook bijvoorbeeld BKB (onderdeel van E-on) zich op de Nederlandse markt 
begeven. De verwachting is dat verdere overnames in Nederland door internationale concerns ook 
de komende jaren zich voort zullen zetten. Bedrijven als Essent Milieu en Twence staan op dit 
moment sterk in de schijnwerpers als het gaat om de mogelijke verkoop hiervan. Bedrijven die op 

overnamepad zijn, zijn onder andere: Remondis, SITA, BKB en diverse private equity-fondsen.  
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4.5 De Duitse afvalmarkt 

Ook in Duitsland is er sprake van een consolidatiegolf. Recente overnames zijn de overname van 
RWE Umwelt door Remondis en Cleanaway door Sulo. Ook heeft het private equity fonds KKR 
(tevens de koper van AVR) het ‘Grüner-Punkt-Firma Duales System Deutschland’ gekocht en Apax en 
Blackstone nemen deel in Sulo. Opvallend is ook dat er tevens een beweging de andere kant op is: 
ook overheden kopen weer bedrijven op, voornamelijk uit angst voor het ontstaan van monopolies. 
Zo heeft Stadtwerke Krefeld RWE Umwelt West voor ongeveer 100 miljoen euro gekocht. De Duitse 
afvalmarkt is ongeveer 35Mton per jaar groot waarvan 26 Mton gestort en verbrand wordt. Van 

ongeveer 5 Mton weet men echter niet te verklaren waar dit blijft. In een documentaire van de 
Duitse Tv-zender ZDF (Frontal 21) wordt gesuggereerd dat men het stort in oude groeves die 
opvulling nodig hebben. Op het hoogtepunt van het tekort aan verbrandingscapaciteit in Duitsland 
was de prijs per ton opgelopen tot meer dan 200 euro per ton. Inmiddels is deze prijs weer gedaald 
tot ongeveer 100 à 110 euro per ton (Huisman, 2008). De verklaring hiervoor wordt ook gezocht in 
het gebruik van oude groeves als stortplaatsen.  

De afgelopen periode hebben verschillende Duitse afvalverwerkers zoals Remondis gewaarschuwd 
voor het ontstaan van een overschot van capaciteit. Dit is echter ook in het eigen belang van het 
bedrijf omdat een lage capaciteit zorgt voor een hoge prijs. 

Remondis 
Het grootste bedrijf op de Duitse markt is Remondis, dit als gevolg van een 70% overname van RWE 
Umwelt. Een volledige overname werd niet goedgekeurd door de Duitse mededingingsautoriteit met 
als resultaat dat 30% van het bedrijf apart verkocht is. Het relatief strikte toezicht van de 
mededingautoriteit is opnieuw een uiting van de vrees dat er een monopoliepositie op de afvalmarkt 
zou kunnen ontstaan. Remondis is een onderdeel van het familiebedrijf Rethmann. Naast afval en 
water is Rethmann ook actief in de biochemie en de logistieke sector. Remondis verwerkt meer dan 
20 Mton afval per jaar en bied werk aan 13.000 mensen. De omzet van deze activiteiten bedroeg 1.9 
miljard euro. 

Remondis probeert actief in te spelen op het Duitse stortverbod. Door de bouw van een nieuwe 
thermische afvalverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 300 kton speelt men in op de het 
gebrek aan afvalverwerkingscapaciteit op de Duitse markt. Remondis is actief in vijftien Europese 
landen en verder in Azië en Australië en de totale omzet uit alle activiteiten bedraagt ongeveer 3.3 

miljard euro, hoewel men hier niet heel duidelijk over is. Verder heeft het bedrijf in totaal 17.100 
medewerkers in dienst. Verdere gegevens zijn niet bekend omdat Remondis niet beursgenoteerd is 
en dus ook niet verplicht is meer cijfers te publiceren. Verdere recent aangekochte belangen van 
Remondis zijn: 

- 60% belang in de TSR-groep (samen met Cronimet (20%) en Alfa Acciai (20%)), de grootse 
Duitse metaalrecyclaar en tevens eigenaar van het Nederlandse HKS (2006). 

- 40% belang in het Nederlandse ARN uit Nijmegen (2006).  

Alba 
Het tweede grote afvalbedrijf in Duitsland is Alba. Alba is actief in inzameling en recycling. De omzet 
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bedroeg in 2003 664 miljoen euro, in 2004 650 miljoen euro en in 2005 ongeveer 700 miljoen euro. 
In 2005 heeft Alba haar aandeel in Interseroh GA verhoogd naar 46%. Inclusief dit aandeel is Alba in 
omzet het tweede Duitse afvalbedrijf na Remondis met een totale omzet van ongeveer 1.6 miljard 
euro per jaar. 

Sulo Groep 
Het derde bedrijf in Duitsland is de Sulo Groep. Sulo heeft in 2005 de afvalactiviteiten van Cleanaway 
in Duitsland overgenomen. Sulo is actief in de volledige keten, van afvalinzameling tot en met de 
bewerking en verwijdering ervan. Sulo houdt zich ook bezig met containerinnovaties en –verhuur. 
Met de overname van Cleanaway heeft Sulo zich geografisch uitgebreid, Sulo was voornamelijk actief 
in West-Duitsland en Cleanaway voornamelijk in het noorden en oosten van Duitsland actief was. 
Ook Sulo’s positie op de statiegeldmarkt is verbeterd doordat Sulo meer recyclingcapaciteit kan 
aanbieden. De Sulo Groep zelf is sinds begin 2004 in handen van private-equityfondsen, die beheerd 
worden door The Blackstone Group en Apax partners.  

Sita Duitsland 
Sita Duitsland maakt onderdeel uit van het grote Franse Suez. Sita houdt zich in Duitsland 
voornamelijk bezig met het inzamelen van afval en doet dit voornamelijk voor gemeenten (7 miljoen 
mensen) en 68.000 bedrijven. Het bedrijf investeert fors in nieuwe verwerkingscapaciteit. In 2005 is 
een verbrandingsinstallatie (Zorbau) in gebruik genomen met een vermogen van 300 kton/jaar. In 
Duitsland werd tevens de grootste mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van Europa met 300 
kton/jaar in gebruik genomen. In 2004 en 2005 had Sita Duitsland een omzet van ongeveer 500 
miljoen euro per jaar. Het beheert in Duitsland 44 sorteercentra met een gezamenlijke capaciteit van 
760 kton per jaar. Daarnaast bezig het vier composteerlocaties (190 kton/jaar) en zeven 
recyclecentra (330 kton/jaar). 
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Deel II – Verkenning van de afvalmarktstructuur 
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6.  Marktwerking en de ontwikkeling van het markttheoretisch 
denken 
 
6.1 Introductie in de Markttheorie 

De werking van een markt is een interessant gegeven voor vele verschillende partijen omdat ook de 
belangen voor verschillende partijen zeer divers zijn. Dit is ook het geval in de afvalsector: globaal 
gezien wil de consument een lage prijs, een producent een hoge winst en de overheid een 
fatsoenlijke afhandeling van het afval. Interesse in de marktwerking en wat precies van invloed is op 
de marktwerking heeft geleidt tot het moderne markttheoretisch denken en sinds de privatisering 
van de afvalbranche is er een groeiende interesse in deze markt en het functioneren hiervan. 

De geschiedenis van het markttheoretisch denken begint in 1929 bij de instorting van effectenbeurs 
van New York en de periode van grote werkloosheid en armoede die hierop volgde (Nederlof, 1997). 
De basis voor markttheoretisch denken is hierna gelegd door werken van Robinson, Gardiner en 
Chamberlin. Eén van Chamberlin’s leerlingen, Edward Mason, is de grondlegger van het moderne 
markttheoretische denken door op zoek te gaan naar een theoretisch model waarmee hij de werking 
van werkelijk bestaande, veelal oligopolistische, markten kon verklaren. Mason was, sinds de jaren 
dertig, niet tevreden met de wijze waarop markten tot dan toe geanalyseerd werden. De nogal 
onrealistische vooronderstellingen die als 
basis voor de modellen van dat moment 
werden gebruikt konden op geen enkele 
wijze in de praktijk (empirisch) getoetst 
worden.  

Mason trachtte daarom een reeks van 
structurele kenmerken van markten en 
ondernemingen te formuleren, waarmee 

het marktgedrag en –resultaat beter 
verklaard kon worden. Dit resulteerde in 
een lange lijst van structuurkenmerken 
van markten en van ondernemingen die 
van invloed zijn op het marktproces. Bain, 
op zijn beurt weer een van Masons 
leerlingen, was echter niet tevreden met 
de steeds maar langer wordende lijst van 
structuurelementen. Hij formuleerde het 
volgende standpunt: “Een theorie, wil zij 
algemene geldigheid hebben, met een zo 
gering mogelijk aantal samenhangende 
structuurvariabelen de marktuitkomsten           (Figuur 1: het SGR-model en de marktstructuur)        
in belangrijke mate moet kunnen verklaren”(Bain, 1951). Hij beperkte zich enkel tot de kenmerken 
van de markt zelf en legde hiermee de basis voor het analyseschema dat nu bekend staat als het 
“Structure-Conduct-Performance-framework (SCP-framework)” of “Structuur-Gedrag-
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Resultaatschema (SGR-schema)” (Mason, 1949; Bain, 1951,1956; Nederlof, 1997).    
Het SGR-model baseert zich op de veronderstelling dat de resultaten op markten, analoog aan wat er 
bij het model van volledige vrije mededinging en het monopolistische model valt te zien, bepaald zijn 
door de structuurelementen van de desbetreffende markten. Bepaalde elementen uit de 
marktomgeving bepalen hierbij dus hoe de markt zelf ingevuld is of zal worden. Het SGR-model is 
een markttheoretisch model dat gebaseerd is op de neoklassieke marktvormenanalyse dat 
gehanteerd wordt om de werking van markten te analyseren (Nederlof, 1997). De 
marktstructuurelementen uit dit model lenen zich hierdoor uitstekend voor het analyseren van de 
marktwerking binnen de afvalsector. De uitkomsten van het schema kunnen vervolgens ook gebruikt 
worden voor het verder onderzoeken van het marktgedrag van de spelers en vervolgens het 
marktresultaat zoals bedoeld in het SGR-schema (zie figuur 1). Ik zal mij in dit onderzoek echter 
beperken tot het analyseren van de marktstructuurelementen en daarmee de ‘vormgevers’ van de 
afvalmarkt. 

6.2 De marktstructuurelementen van het SGR-model: 

De structuurelementen van Bain zijn elementen die voor elke markt ergens te plaatsen zijn op een 
schaal tussen monopolie en oligopolie. De elementen kunnen zo gebruikt worden om een overzicht 
van de situatie in de markt te creëren. De marktstructuurelementen hebben pas een verklarende 
waarde wanneer deze waarneembaar zijn, meetbaar zijn en bovendien onafhankelijk van elkaar en 
het gedrag van marktpartijen (op korte termijn) van invloed zijn (Bain, 1951). Bain stelde de volgende 
drie primaire elementen op: 

1. Marktconcentratie 

Binnen de marktanalyse is marktconcentratie een onderwerp dat altijd veel aandacht heeft 
gekregen. Marktconcentratie is het zich “concentreren” van de markt rond enkele grote spelers 
binnen de markt. Dit brengt gevaren met zich mee omdat het in een markt met weinig spelers 
gemakkelijker is om tot overeenstemming te komen dan in een markt met zeer veel spelers. Hierbij 
valt bijvoorbeeld aan prijsafspraken te denken. Marktconcentratie leidt dan ook tot een verhoogde 
kans op afgestemd gedrag in de vorm van kartels of andere, formele en informele vormen van 

collusie (Nederlof, 1997). Daarnaast kan concentratie leiden tot hogere prijzen, een verstoorde 
allocatie van de productiemiddelen en hierdoor, vanuit maatschappelijk oogpunt, te hoge winsten.  

Om de marktconcentratie kwantitatief vast te kunnen stellen kan gebruik worden gemaakt van de C-
ratio (Boonstra, 2007). Deze ratio geeft het aandeel aan van de n grootste ondernemingen in 

bijvoorbeeld omzet, aandelenbezit of het personeelsbestand binnen een markt. In veel onderzoeken 
wordt gebruik gemaakt van de C5 ratio, hierbij neemt men voor een bepaalde markt dus de grootste 
vijf ondernemingen. De C-ratio in formulevorm: 

 

Een C5-ratio zou in dit geval betekenen dat het marktaandeel van de grootste 5 ondernemingen 
vergeleken wordt met de totale markt. Het resultaat hiervan zou het aandeel van deze 5 
ondernemingen in de betreffende markt zijn. 
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Een bezwaar tegen de C-ratio is echter dat het slechts aandacht besteedt aan de absolute 
concentratie en enkel bij de n grootste ondernemingen. Hierom wordt ook vaak gebruikt gemaakt 
van de Herfindahl-index, die aan deze bezwaren enigszins tegemoet komt(Nederlof, 1997). Deze 
index komt samen met de C-ratio het meest voor bij de analyse van de marktconcentratie (Boonstra, 
2007). De formule van de Herfindahl-index is als volgt: 

 
 met z = totaal aantal aanbieder en P = de marktaandelen. 

De Herfindahl-index kan enkel toegepast worden wanneer alle aanbieders en hun marktaandeel 
bekend zijn binnen een deelsector. Wanneer mogelijk kan de Herfindahl-index gebruikt worden, in 
gevallen met onvolledige informatie de C-ratio.  

2. Productdifferentiatie 

Productdifferentiatie is het verschijnsel dat producten die we tot dezelfde markt rekenen, door de 
koper toch als verschillend worden beschouwd (Weimer & Vining, 2005). Hierbij kan het zo zijn dat 
de producten daadwerkelijk verschillend zijn maar ook dat de producten alleen als verschillend 
worden gezien door de klant. Het mogelijke gevolg hiervan is dat de marktrivaliteit tussen aanbieders 
zich meer op het gebied van productievariëteit zal afspelen dan op het gebied van prijsconcurrentie. 
Daarnaast geeft productdifferentiatie de producent de mogelijkheid een eigen submarkt te creëren 
waarbij hij als het ware monopolist van zijn eigen product wordt (Nederlof, 2007). 
Productdifferentiatie komt voornamelijk voor bij duurzame consumptiegoederen die slechts af en 
toe gekocht worden. Hierbij willen klanten niet het risico lopen een verkeerde aankoop te doen en 

dit gaat dan vaak ook gepaard met merktrouw, informatiedichte reclame en scherpe concurrentie 
zonder gebruik van de prijs. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld wasmachines van Miele. Miele 
heeft een zodanig goede reputatie weten op te bouwen dat mensen niet meer objectief naar de 
prijs/kwaliteitverhouding proberen te kijken maar direct kiezen voor een Miele, uit angst een 
verkeerde andere aankoop te doen. In de afvalsector is, in het algemeen, echter weinig sprake van 
productdifferentiatie aangezien de diensten die de afvalverwerkers leveren in principe gelijk zijn aan 
elkaar. De aanbieders proberen maar in weinig gevallen de producten op diverse manieren te 
vermarkten. 

Voor het afbakenen van markten en het meten van de bedrijfstakconcentratie levert het verschijnsel 
productdifferentiatie enige problemen op. Zoals gezegd probeert de producent een eigen submarkt 
te creëren voor zijn, al dan niet daadwerkelijke, unieke product. Hierdoor worden onderzoekers 
continue voor de vraag gesteld welke producten er tot dezelfde markt behoren. Dit probleem doet 
zich echter in de afvalsector maar beperkt voor aangezien de producten transparant en grotendeels 
inwisselbaar zijn.  

3. Toetredingsbelemmeringen (Entreebarrières) 

Toetredingsbelemmeringen zijn een ruim begrip en Bain heeft aan dit structuurelement zelfs een 
volledig boek gewijd (Barriers to New Competition: Their character and Consequences in 
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Manufacturing Industries (1956)). Waar het bij marktconcentratie gaat om het huidige aantal 
aanbieders op een markt, gaat het bij toetredingsbelemmeringen over de potentiële concurrentie.  

Een monopolist die in het bezit is van een aantal noodzakelijke patenten voor de productie van een 
bepaald product heeft hiermee een zeer sterke positie verworven. De belemmering voor nieuwe 
spelers om de markt te betreden is hierbij zeer hoog. Het kan echter ook zo zijn dat een monopolist 
weet dat een producent uit een andere markt met relatief weinig aanpassing kan toetreden tot zijn 
markt. Hierbij zal een monopolist de prijs zo laag moeten houden zodat het voor de andere partij 
toch oninteressant blijft. Hoewel de concurrent (nog) niet daadwerkelijk aanwezig is, moet de 
monopolist toch rekening houden met deze eventuele nieuwe toetreders. Hieruit valt te 

concluderen: hoe hoger de toetredingsbelemmeringen zijn, hoe meer de producent zich als een 
monopolist kan gedragen en hoe verder men op de schaal van Bain dan ook bij monopolist uitkomt.  

Bain onderscheidde drie verschillende categorieën van toetredingsbelemmeringen: 

1.  Schaalvoordelen en entreebarrières 
Het bestaan van schaalvoordelen brengt voor potentiële toetreders problemen met zich 
mee. Schaalvoordeel zorgt er voor dat bij een toenemende productie de gemiddelde 
kostprijs per product daalt. Wanneer een markt verdeeld is tussen enkele spelers die samen 
aan de marktvraag kunnen voldoen, dan zal een eventuele nieuwe speler een deel van deze 
markt in handen moeten zien te krijgen bijvoorbeeld door reclamecampagnes en (tijdelijke) 
prijsconcessies. Hierdoor staat een aspirant-toetreder op de markt extra hoge kosten te 
wachten. Als een nieuwe toetreder er voor kiest om klein te beginnen dan zal hij niet in staat 
zijn te profiteren van dezelfde schaalvoordelen als de reeds bestaande grotere 
ondernemingen en hierdoor met een hogere kostprijs eindigen. Hoe groter de kostennadelen 
van de kleine toetredende ondernemer zijn, hoe moeilijk het is om succesvol te zijn. 
Schaalvoordelen vormen voor nieuwkomers dus kostennadelen die variëren met de omvang 
van de productie. 
 

2. Absolute kostenverschillen en entreebarrières 
Bij absolute kostenverschillen heeft de nieuwe toetreder op elk niveau van productie een 
kostennadeel. Dit kostenvoordeel voor de bestaande spelers in de markt kan zijn ontstaan 
door bijvoorbeeld patenten, exclusieve toegang tot grondstoffen of een zeer sterk 
ondernemersmodel. Absolute kostenverschillen zijn echter vooral interessant op de korte 
termijn. Tenzij de overheid door middel van patenten of exclusieve rechtenverlening een 
bestaande onderneming beschermt, zal de concurrentie er veelal wel in slagen de oorzaak 
van het kostenverschil weg te werken (Nederlof, 1997). 
 

3.  Productdifferentiatie en entreebarrières 
Bij het zelfstandige structuurelement productdifferentiatie is al duidelijk gemaakt dat een 
bepaalde merknaamreputatie en merktrouw ervoor kan zorgen dat de producent een hogere 

marge kan berekenen. Hierbij ging het echter om de vraagkant van de markt. Bij aanbodzijde 
kan de producent ook een kostenvoordeel hebben tegenover van nieuwkomers. Zo is de 
merknaamreputatie van een onderneming iets waar een nieuwe onderneming tegenop zal 
moeten vechten om dit te doorbreken. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in grote reclame-
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uitgaven of het aanbieden van langere garantieperioden met de bijbehorende kosten. De 
bestaande onderneming heeft zijn naam al gevestigd, de nieuwe ondernemer zal zich in de 
markt moeten vechten.  

4. Secundaire Structuurkenmerken 

Naast de bovenstaande drie primaire structuurkenmerken zijn er ook nog enkele secundaire 
structuurelementen. Deze elementen worden in het (structuralistische) SGR-schema als minder 
invloedrijk gezien dan de primaire elementen. De secundaire structuurelementen hebben met elkaar 
gemeen dat ze allen van invloed zijn op de samenwerkingsbereidheid. Een korte weergaven van deze 
elementen: 

1. Macht aan de vraagzijde van de markt 
Een voor de hand liggende beïnvloedende factor is de vragersconcentratie en daarmee 
verband houdend de macht die zij kunnen uitoefenen op de markt. Een georganiseerd 
verband van vragers is in staat lagere prijzen af te dwingen. 
 

2. Hoge vaste kosten 
Wanneer ondernemingen zwaar hebben moeten investeren in bijvoorbeeld fabrieken en 
machines, dan zijn deze bereid tot zware prijsconcurrentie. De vaste kosten zelf zijn 
immers niet te vermijden. Hierdoor is de markt-exitbarrière hoog, er is veel geïnvesteerd. 
 

3. Marktgroei 
Een sterk groeiende of krimpende markt heeft invloed op de samenwerkingsbereidheid. 
Nieuwe ondernemingen kunnen eventueel probleemloos in de markt passen wanneer 
deze bijvoorbeeld snel groeit. Omgekeerd zorgt een krimpende markt voor meer 
spanning tussen de ondernemers en een kleinere samenwerkingsbereidheid.  

De voorgaande primaire en secundaire structuurelementen vormen de basis van het SGR-schema. De 
genoemde structuurvariabelen, en dan met name de eerste drie, bezitten in de visie van de 
structuralisten voldoende kracht om daarmee de marktresultaten, voor zover deze niet van 

toevallige factoren afhankelijk zijn, te kunnen verklaren (Nederlof, 1997). Aan de hand van deze 
variabelen zal ik elke deelmarkt van de afvalsector analyseren.  
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7.  Toepassing van de marktstructuurelementen op de 
verschillende deelsectoren van de afvalbranche 
 
De verschillende sectoren binnen de afvalbranche kennen allen hun eigen markt, waarbij bedrijven 
zich met één of meerdere van deze deelsectoren bezig houden. Het is dan ook interessanter om naar 
de marktwerking per deelsector te kijken dan om de gehele afvalbranche als een enkele markt te 
beschouwen.  

Hoewel de deelmarkten onderdeel uitmaken van dezelfde sector, kennen de deelmarkten nogal 
wisselende structuren. Dit heeft, naar mijn mening, te maken met de positie van de overheid binnen 
de deelmarkten. Zo heeft de overheid er in het verleden voor gezorgd dat elke provincie tenminste 
één eigen stortplaats heeft maar heeft het maar weinig de hand gehad in het vestigen van 
afvalverbrandingsinstallaties. Gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld de stortplaatsen geografisch goed 
over het land zijn verdeeld terwijl de afvalverbrandingsinstallaties een meer willekeurig 
spreidingspatroon hebben.
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7.1.1 Deelsector ‘inzameling’ 

Bijna alle eerder genoemde bedrijven in de afval- en recyclingsector houden zich bezig met het 
inzamelen van afval. Alleen Essent Milieu, AZN (Essent) en Twence niet. Het is voor afvalbedrijven 
aantrekkelijk om zich in deze kolom te bevinden omdat men hiermee garandeert dat er een 
constante aanvoer van afval is voor de verwerkingsinstallaties van de bedrijven. Per 2006 had echter 
ook één op de vijf gemeenten nog een eigen inzamelingsdienst, voornamelijk de grotere gemeenten. 
Het overige gedeelte wordt ingezameld door een buurgemeente, een gemeentelijk 
samenwerkingsverband, een overheidsvennootschap, een particulier bedrijf of combinaties van 
verschillende bedrijven (SenterNovem, 2007). De particuliere inzamelaars zijn over het algemeen 

vooral actief in de kleinere gemeenten. Deze gemeenten hebben minder eigen middelen om 
eventueel de inzameling zelf te kunnen regelen. De verdeling, zoals te zien in tabel 1, over de 

verschillende organisatievormen is over het algemeen gezien de afgelopen jaren redelijk stabiel. 

In veel gevallen is de verwerking na de 
inzameling ook bepaald door de 
verzamelaar. Wanneer het een 
gemeentelijke dienst betreft dan wordt het 
afval in de meeste gevallen verwerkt bij de 
installatie die geografisch het dichtst bij is.  

(Tabel 1: Organisatie afvalinzameling (%)) 

Wanneer het om een particulier bedrijf gaat dan wordt er gebruik gemaakt van de eigen installatie 
of, wanneer het bedrijf geen eigen installatie heeft, van de verwerkingsinstallatie waar het bedrijf 
een contract mee heeft. Zoals te zien in tabel 1 hebben de gemeentelijke diensten, 
overheidsvennootschappen en particuliere bedrijven samen meer dan 75% van de totale 
inzamelmarkt in handen.  

Kijkend naar de grootste twintig steden Nederland dan zien we inderdaad dat veel steden nog 
gebruik maken van een eigen 
gemeentelijke 
afvalinzamelingdienst. De 
grootste particuliere partijen op 
de markt worden tevens 
gevormd door bedrijven die 
voorheen eigendom waren van 

een gemeente. Dit geldt voor 
het Amsterdamse AEB en het 
Rijnmondse (Rotterdamse) AVR. 
In sommige gevallen verkoopt 
een gemeente ook direct de 
afvalinzamelingtak in plaats van 
deze te privatiseren. Dit is 
bijvoorbeeld gebeurd in Almere 

(Tabel 2: Inzameling bij de grootste 20 gemeenten van Nederland) 
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4.607.175Totaal:

Netwerk119.191Zuid-HollandDordrecht
Gemeentelijke dienst119.191Zuid-HollandZoetermeer
Gemeentelijke dienst136.265Noord-Brabants-Hertogenbosch
Meerlanden140.314Noord-HollandHaarlemmermeer
ROVA140.863UtrechtAmersfoort
Gemeentelijke dienst142.507Noord-HollandZaanstad
SITA143.373GelderlandArnhem
Spaarnelanden147.516Noord-HollandHaarlem
Twente Milieu154.888OverijsselEnschede
Gemeentelijke samenwerking (Circulus)155.203GelderlandApeldoorn
DAR (actief in Nijmegen e.o.)161.135GelderlandNijmegen
Gemeentelijke dienst171.004Noord-BrabantBreda
SITA (overname gem. dienst)182.829FlevolandAlmere
Gemeentelijke dienst182.873GroningenGroningen
Gemeentelijke dienst201.979Noord-BrabantTilburg
Gemeente & AVR/Gansewinkel210.307Noord-BrabantEindhoven
Gemeentelijke dienst293.854UtrechtUtrecht
HMS (AVR)475.895Zuid-HollandDen Haag
Gemeentelijke dienst (AVR)580.617Zuid-HollandRotterdam
Gemeentelijke dienst (AEB)747.371Noord-HollandAmsterdam
InzamelaarInwonersProvincieGemeente
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4.607.175Totaal:

Netwerk119.191Zuid-HollandDordrecht
Gemeentelijke dienst119.191Zuid-HollandZoetermeer
Gemeentelijke dienst136.265Noord-Brabants-Hertogenbosch
Meerlanden140.314Noord-HollandHaarlemmermeer
ROVA140.863UtrechtAmersfoort
Gemeentelijke dienst142.507Noord-HollandZaanstad
SITA143.373GelderlandArnhem
Spaarnelanden147.516Noord-HollandHaarlem
Twente Milieu154.888OverijsselEnschede
Gemeentelijke samenwerking (Circulus)155.203GelderlandApeldoorn
DAR (actief in Nijmegen e.o.)161.135GelderlandNijmegen
Gemeentelijke dienst171.004Noord-BrabantBreda
SITA (overname gem. dienst)182.829FlevolandAlmere
Gemeentelijke dienst182.873GroningenGroningen
Gemeentelijke dienst201.979Noord-BrabantTilburg
Gemeente & AVR/Gansewinkel210.307Noord-BrabantEindhoven
Gemeentelijke dienst293.854UtrechtUtrecht
HMS (AVR)475.895Zuid-HollandDen Haag
Gemeentelijke dienst (AVR)580.617Zuid-HollandRotterdam
Gemeentelijke dienst (AEB)747.371Noord-HollandAmsterdam
InzamelaarInwonersProvincieGemeente

Grootste 20 Nederlandse gemeenten (inwoners)
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waar recent deze volledige tak van de gemeente Almere verkocht is aan SITA.  

Bij de verschillende organisatievormen is het ook interessant om te kijken naar de kosten die deze 
met zich meebrengen. Wanneer particuliere uitbesteding van de inzameling aanmerkelijk goedkoper 
blijkt te zijn dan een eigen gemeentelijke dienst dan zou dit er toe kunnen leiden dat in de toekomst 
meer gemeenten kiezen voor uitbesteding. Echter, zoals in tabel 3 valt te zien ontlopen de kosten 
van een gemeentelijke dienst en de kosten van een particulier bedrijf elkaar niet zo sterk. De 
particuliere bedrijven leveren de laagste afvalbeheerkosten op (242 in 2006) maar de gemeentelijke 
diensten zijn niet veel duurder (245 in 2006). De jaren hiervoor waren de verschillen groter maar 
waar de gemeentelijke diensten goedkoper zijn geworden, zijn de private ondernemingen juist veel 

duurder geworden. Er valt echter wel een groot verschil te zien tussen deze twee organisatievormen 
en bijvoorbeeld gemeenten die gebruik maken van de gemeentelijke dienst van een buurgemeente 

en gemeenten die gekozen hebben voor een 
samenwerkingsverband of een 
overheidsvennootschap. Dit zou, ten opzichte 
van een eigen gemeentelijke dienst, verband 
kunnen houden met de grotere 
vervoersafstanden maar hier zouden dan 
bijvoorbeeld particuliere bedrijven ook last 
van moeten hebben. 

(Tabel 3: gemiddelde kosten per organisatievorm (EUR/inwoner))  
 
Er vanuit gaande dat ook bij het beheer van afval er sprake is van schaalvoordeel is het opvallend dat 
de particuliere inzamelaars, die voornamelijk actief zijn in kleinere gemeenten, het best presteren. 
Dit terwijl de gemeentelijke diensten van gemeenten vaker actief zijn in grote steden. Het kleine 
verschil tussen de kosten van particuliere bedrijven en gemeentelijke diensten zou hierdoor 
vertekend kunnen zijn en in een vergelijkbare situatie tussen de twee organisatievormen veel groter. 
Verder zou het voor de gemeenten die gebruik maken van de diensten van een buurgemeente en de 
gemeenten met een samenwerkingsverband of overheidsvennootschap in de toekomst interessant 
kunnen zijn om over te stappen op een particuliere inzamelaar.  

De verwachting is dan ook dat de concurrentie in de toekomst zich steeds verder zal toespitsen op de 
prijs. Private ondernemingen hebben bewezen op gelijke verantwoordelijke wijze met het afval om 
te kunnen gaan als overheidsinstanties (Min. van VROM, 2007) en blijken bovendien de afgelopen 
jaren gemiddeld gezien goedkoper. Door de intrede van private ondernemingen zijn gemeentelijke 
diensten dan ook gedwongen om beter te concurreren hiermee, bijvoorbeeld door het uitbreiden 

van het aantal diensten. Hierbij kan gedacht worden aan straatreiniging, gladheidbestrijding, 
zwerfvuilbestrijding, het legen van openbare prullenbakken en hondenpoepbestrijding (PWC, 2007). 
Voornamelijk gemeenten die gebruik maken van de gemeentelijke dienst van een buurgemeente en 
gemeenten die gebruik maken van samenwerkingsverbanden en overheidsvennootschappen zijn 
potentiële klanten voor de opkomende particuliere ondernemingen in de sector.  

Ieder jaar zijn er verschuivingen, dit omdat gemeenten die diensten uitbesteden deze openbaar 
moeten aanbesteden. In 2007 lijken vooral de grotere inzamelbedrijven marktaandeel te verliezen.  
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De grootste verliezer in 2007 was AVR, dat in 2007 de ISGO-gemeenten (onder andere Middelharnis) 
aan Irado verloor, Bergeijk aan Van Kaathoven en Heeze-Leende aan Sita. Er kwamen voor AVR geen 
nieuwe gemeenten bij waardoor het aantal te bedienen klanten met 28.000 (-6%) is gedaald.  

SITA 
Ook SITA is gekrompen, met ruim 16.00 klanten (-2%). SITA verloor het contract in de gemeente 
Westland aan Shanks en de gemeente Midden-Drenthe aan Van Gansewinkel. SITA verloor verder de 
gemeente Beuningen aan DAR, Westerveld aan Omrin, Waalre aan Van Gansewinkel, Moordrecht 
aan Cyclus, Wieringen aan “Gewest kop van Noord-Holland” en Zeevang aan G.P. Groot. SITA won 
echter ook enkele nieuwe gemeenten, zoals de gemeente Tynaarlo, Geertruidenberg, Someren, 
Aalburg en Heeze-Leende. Ook won SITA de aanbesteding voor een groot deel van het 
verzorgingsgebied van Berkel Milieu, waar in opdracht van de gemeenten Brummen, Lochem en 
Bronckhorst wordt ingezameld.  

Van Gansewinkel  
Van Gansewinkel wist zijn positie sterk te verbeteren, voornamelijk door acquisitie. Door de 
overname van G.J. Ophof Milieu werden acht gemeenten toegevoegd (ruim 69.000 huishoudens). 
Het verzorgingsgebied van G.J. Ophof Milieu bestond uit de gemeenten Tubbergen, 
Zwartewaterland, Olst-Wijhe, Ommen, Dalfsen, Staphorst, Twenterand en Raalte. Van Gansewinkel 
nam tevens Burgers Milieu Service over waardoor Van Gansewinkel nu ook de inzameling verzorgd in 
Groesbeek, Landert en Millingen aan de Rijn. Verder werden de, eerder genoemde, gemeenten 
Midden-Drenthe en Waalre gewonnen op SITA.  

Shanks 
Shanks heeft zich in 2007 voor het eerst begeven op inzamelmarkt. Dit door het verkrijgen van de 
inzameling in de gemeente Westland. Een dochterbedrijf van Shanks, Icova, was echter al enkele 
jaren actief in de inzameling.  

Overig 
Irado steeg door overname van de ISGO-gemeenten van AVR met bijna 20.000 huishoudens, een 
toename van 19%. Dusseldorp nam de gemeenten Ubbergen en Bunschoten over met een totale 
toename van 15.000 huishoudens als gevolg. Andere grote stijgers waren Van Kaathoven (met 
14.000 nieuwe huishoudens) in de gemeenten Bergeijk en Oirschot en Reusel-De Mierden. Verder 
nam de Meerlanden ook de gemeente Diemen op en Twente Milieu de gemeente Losser. Omrin won 
de inzameling van Westerveld en DAR in Beuningen.  

7.1.2 Toepassing van de marktstructuurelementen op de deelsector ‘inzameling’ 

De deelsector inzameling is zeer sterk gefragmenteerd. Dit komt omdat, behalve de verschillende 
bedrijven die op de markt actief zijn, er ook nog diverse andere organisatievormen zijn. Gemeenten 
hebben eigen diensten, regiodiensten of overheidsvennootschappen om op publieke wijze de 
inzameling in een stad te verzorgen. Slechts een minderheid, veelal kleinere gemeenten, kiezen 
ervoor om het afval door een private partij te laten inzamelen. Deze deelmarkt valt te analyseren aan 
de hand van de structuurelementen van het SGR-model van Bain.  

1. Marktconcentratie 



 
 

47 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

De deelsector inzameling kent een weinig sterke marktconcentratie. Dit heeft in de eerste plaats te 
maken met de diverse organisatievormen van inzameling die gemeenten hanteren. Zo hebben 
private partijen slechts 36% van de gemeenten in handen met een totaal van 25% van de markt (zie 
tabel 1). De overige organisatievormen verdelen de rest van de markt. Het feit dat de markt nog zo 
sterk in handen is van plaatselijke gemeentelijke diensten geeft ook aan dat de markt nog redelijk 
lokaal gebaseerd is en nog niet een volledige nationale markt vormt. Ook gemeenten met een eigen 
dienst zijn wettelijk verplicht om een openbare aanbesteding te doen maar tot nu toe blijken de 
eigen diensten er toch nog vaak het positiefs uit te komen. Dit is voornamelijk het geval bij grotere 
gemeenten waarbij schaalvoordeel een rol speelt. Kleinere gemeenten kennen dit schaalvoordeel 
niet en kiezen daarom vaker voor een private onderneming. 

Een markt met vele spelers, zoals hier het geval is, biedt minder ruimte voor overeenstemming 
tussen de spelers. De kans op prijsafspraken neemt verder af doordat de markt niet enkel uit diverse 
private ondernemingen bestaat maar ook voor een groot deel uit eigen gemeentelijke diensten die 
maar in één gemeente functioneren. Prijsafspraken met deze lokale diensten lijkt onwaarschijnlijk 
maar doordat deze eigen gemeentelijke diensten ook meedingen naar de aanbesteding, is het voor 
de overige private partijen ook niet mogelijk om gemeenten bijvoorbeeld ‘onderling te verdelen’. 
Afspraken hiervoor zijn niet mogelijk wanneer een partij (bijvoorbeeld de gemeentelijke dienst) zich 
hieraan onttrekt of hierbij überhaupt niet betrokken kan worden. Een C-ratio is bij deze deelmarkt 
overbodig, de markt is zeer verdeeld.  

2. Productdifferentiatie 

Van productdifferentiatie is weinig sprake in deze deelmarkt. Het product ‘inzamelen van afval’ 
wordt niet op verschillende wijzen gebracht omdat het niet gaat om een aanbodgebaseerde markt 
maar om een vraaggebaseerde markt. De gemeente doet een openbare aanbesteding en stelt hierbij 
de eisen op die het aan de inzameling stelt. De meedingende bedrijven proberen vervolgens met een 
voorstel te komen dat zo goed mogelijk aan deze eisen voldoet en ook financieel zo aantrekkelijk 
mogelijk is. Het vormen van een submarkt is in dit geval dan ook niet nodig en concurrentie op het 
gebied van productievariëteit is praktisch uitgesloten. Het product wordt inmiddels immers bepaald 
door de ‘vragende’ gemeente en niet zo zeer door de aanbieder.  

3. Toetredingsbelemmeringen (Entreebarrières) 

De afvalmarkt in zijn geheel is een markt die in enkele decennia een hoop veranderingen heeft 
meegemaakt. Zo is de schaal van de afvalverwerking eerst al verplaatst van gemeente naar provincie 

en vervolgens van provincie naar nationaal. In deze eerdere decennia was afvalverwerking dan ook 
een overheidsaangelegenheid waarbij private ondernemingen geen rol speelden en simpelweg ook 
niet toegelaten werden. Sinds deze veranderingen in het afvalbeleid is de markt echter gemengd met 
zowel (oud-)overheidsinstanties als private ondernemingen.  

De belemmering voor het toetreden tot de inzamelmarkt lijkt minimaal. Er is geen geavanceerde 
technologische kennis voor nodig en ook geen zeer grote investeringen. Dit zorgt ervoor dat 
toetreden tot de markt tegenwoordig gemakkelijk gaat met als gevolg dat de bestaande 
ondernemingen hun prijzen zo laag mogelijk moeten houden. Verder is het voor spelers in de andere 
deelmarkten van inzameling aantrekkelijk om ook een positie te verwerven in de inzamelmarkt. Dit 
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omdat ondernemingen met verwerkingsinstallaties, zoals verbrandingsinstallaties of 
composteerinstallaties, door inzameling verzekerd kunnen zijn van de aanvoer van afval. Deze 
combinatie komt dan ook veel voor in de gehele afvalmarkt. Dit alles zorgt ervoor dat geen enkele 
aanbieder van afvalinzameling zich als een monopolist kan gedragen. 

Kijkend naar de drie verschillende categorieën die Bain onderscheidde: 

Schaalvoordelen en entreebarrières  
Schaalvoordelen lijken relatief klein op de markt voor inzameling. Ondernemingen zouden voordeel 
kunnen halen uit het gebruik van slechts enkele verzamelpunten voor het afval, maar dit zou dan 
bijvoorbeeld weer hogere transportkosten met zich meebrengen. Op de inzameling zelf valt relatief 
weinig voordeel te behalen. Hiervoor is een aantal vrachtwagens nodig waarvan het aantal minder of 
meer zal worden naar verhouding met het aantal huishoudens dat de onderneming als klant heeft. 
Dit kan echter wel anders zijn bij kleine gemeenten. Deze gemeenten hebben relatief teveel 
investeringen nodig om zelf een dienst op te zetten terwijl deze maar een relatief klein gebied 
bedient. De gemiddelde en grotere gemeenten maken nog vaak gebruik van een eigen dienst, private 
ondernemingen weten blijkbaar te weinig schaalvoordeel te boeken om aanzienlijk goedkoper te zijn 
dan deze diensten. Dit gebrek aan schaalvoordeel zorgt voor een minimale entreebarrière.  

Absolute kostenverschillen en entreebarrières 
Bij absolute kostenverschillen heeft de nieuwe toetreder op elk niveau van productie een 
kostennadeel. Op de deelmarkt inzameling is echter geen sprake van exclusieve grondstoffen, 
patenten of een zeer sterk ondernemersmodel. De ondernemersmodellen zijn zelfs zeer divers en 
toch allen nog sterk aanwezig op de markt. Er is vanuit deze hoek dan ook geen entreebarrière.  
 
Productdifferentiatie en entreebarrières 
Zoals al bij het zelfstandige structuurelement productdifferentiatie duidelijk is gemaakt, is er weinig 
sprake van productdifferentiatie op deze deelmarkt. Ook bij de aanbodzijde is dit niet het geval. Dit 
komt ook omdat de aanbiedende ondernemingen zeer divers zijn zonder dat er een 
merknaamreputatie is waar anderen tegenop moeten vechten. De gemeente maakt een veelal zeer 

rationele keuze voor een aanbieder op basis van wat deze aanbiedt en wat de kosten zijn. Externe 
factoren als reclame-uitingen zijn hier niet of nauwelijks van belang. Er is geen onderneming die een 
‘standaard’ voor zijn product heeft gezet waar andere ondernemingen tegen moeten vechten.  

4. Secundaire Structuurkenmerken 

Naast de bovenstaande drie primaire structuurkenmerken zijn er nog de secundaire 
structuurelementen uit het SGR-schema. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze allen van invloed 
zijn op de samenwerkingsbereidheid.  

1. Macht aan de vraagzijde van de markt 
De macht aan de vraagzijde is op de inzamelmarkt zeer sterk. De gemeente bepaald 
immers wat haar eisen zijn en de inzamelaars die naar de aanbesteding meedingen, 
moeten hier zo goed mogelijk aan tegemoet komen. Er is ook af en toe sprake van een 
vragerconcentratie, wat zich uit in het feit dat sommige gemeenten ervoor kiezen om 
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een gezamenlijke inzamelingsdienst te hanteren. Het is echter nog niet voorgekomen dat 
gemeenten gezamenlijk een contract met een private onderneming hebben gesloten. 
 

2. Hoge vaste kosten 
Er is op de inzamelmarkt geen sprake van hoge vaste kosten. Aangekochte vrachtwagens 
kunnen eventueel weer verkocht worden en er is verder geen noodzaak om veel geld in 
passiva te investeren. 
 

3. Marktgroei 
Zoals in hoofdstuk 4 bij de Nationale markt te zien is, is de totale afvalmarkt gegroeid. Dit 
zowel in omzet als in totale hoeveelheid Mton verwerkt afval. Dit betekent automatisch 
ook dat de inzamelingsmarkt is gegroeid. De groei is, over de afgelopen jaren gezien, elk 
jaar stabiel en niet spectaculair. Eventuele nieuwe toetreders zullen zich hierdoor 
gedeeltelijk in het marktaandeel van de huidige aanbieders moeten invechten.  
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7.2.1 Deelsector ‘nuttig hergebruik’ 

De deelsector nuttig hergebruik bestaat voornamelijk uit het recyclen van afval. Hierbij valt te 
denken aan de gescheiden inzameling van bijvoorbeeld plastic, glas en papier maar ook auto’s en 
oud ijzer. De productgroep van de deelsector nuttig hergebruik bestaat uit afval dat opnieuw 
gebruikt kan worden voor de vorming van een zelfde product of een ander nieuw product. Onder 
nuttig hergebruik valt ook het composteren en vergisten van GFT-afval. Dit wordt echter meestal als 
een aparte deelsector beschouwd omdat er een specialistische installatie nodig is voor de verwerking 
hiervan (Min. van VROM, 2007). Niet elke afvalstof die men hergebruikt wordt echter apart 
ingezameld. Conserven- en drankblikjes worden bijvoorbeeld pas tijdens de afvalverwerking (de 

zogenaamde nascheiding) uit het afval gefilterd.  

Nuttig hergebruik heeft verschillende voordelen waarvan de belangrijkste de besparing van 
grondstoffen is. Zo gebruikt men bij de productie van glas gemiddeld 50% oud glas. Nuttig hergebruik 
bespaart ook energie: voor de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen is 

meestal veel meer energie nodig dan voor hergebruik van oude materialen. Ook financieel gezien 
heeft nuttig hergebruik voordelen. Elke kilo die niet verbrand wordt in een AVI bespaard 9 eurocent 
(Min. van VROM, 2007) en dit komt tot uiting in de afvalstoffenheffing die burgers betalen.  

De nuttige toepassing van afval bestaat uit drie verschillende categorieën, afkomstig uit de Ladder 
van Lansink (Dingemans, 2006): 
 

1. Nuttig toepassen: producthergebruik 
Indien de preventie van afval onmogelijk is, moet men zich richten op producthergebruik. Dit 
verlengt de levensduur van een product waardoor het product minder snel tot afval vervalt. 
Tevens verkleint hergebruik de behoefte aan nieuwe producten omdat het in een deel van 
deze vraag kan voorzien. 

2.  Nuttig toepassen: materiaalhergebruik 
Als het product niet hergebruikt kan worden dan is recycling de tweede optie. Hierbij worden 
producten verwerkt tot afvalstoffen die bewerkt en verwerkt worden zodat er nieuwe 
producten van kunnen worden gemaakt. Men reduceert het product tot grondstoffen voor 
nieuwe producten.  

3. Nuttig toepassen: verbranden met energieopwekking 
Voor de restfractie van het afval dat niet in aanmerking komt voor bovenstaande 
oplossingen, is verbranding met energierecuperatie de oplossing. Met de warmte die 
vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt elektriciteit aangemaakt. Zo kent het restafval 
nog een nuttige toepassing. Dit onderdeel wordt echter behandeld onder de deelsector 
verbranding, aangezien het onderdeel uitmaakt van het verbrandingsproces van afval. 

De deelsector nuttig hergebruik is enigszins chaotisch georganiseerd wat ook leidt tot het ontbreken 
van cijfers over 2005 en 2006. Het duurt meestal enkele jaren voordat de cijfers over een bepaald 
jaar bekend zijn. Opvallend bij de deelsector nuttig hergebruik is dat het totale aantal bedrijven en de 
totale omzet de afgelopen jaren sterk toegenomen zijn. Dit kan echter niet gezegd worden van de 
winst marge, zoals te zien in tabel 3. De toegenomen omzet kan toegeschreven worden aan het  
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(Tabel 3: Marktcijfers nuttig hergebruik) 

beleid van de overheid over de afgelopen 
jaren, wat sterk gericht is op het verhogen 

van de hoeveelheid afval die nuttig 
hergebruikt kan worden. Wanneer deze 
gegevens in een grafiek vergeleken 
worden dan is de afname van de 
winstmarge duidelijk aanwezig. 

De bedrijven die actief zijn binnen de 
deelsector nuttig hergebruik zijn veelal 

(Figuur 1: marktverhouding omzet, winst en winstmarge) klein en lokaal georganiseerd. Elke stad van 
redelijke grootte kent bijvoorbeeld vaak een oud-ijzer inzamelaar en een papierinzamelaar welke 
over het algemeen geen onderdeel uitmaken van een afvalbedrijf dat in meerdere bedrijfskolommen 
actief is. Omdat deze verwerkers zich vaak ook maar op een gedeelte van de deelsector richten, is 
het moeilijk om deze bedrijven met elkaar te vergelijken (Afval jaarboek, 2007).  

Qua winstgevendheid is de deelsector nuttig hergebruik ook maar een kleine speler in de afvalsector. 
Een totale winst van 40 miljoen euro voor de gehele deelsector is zeer klein in vergelijking met 

bijvoorbeeld de deelsector verbranding. Toch beslaat de deelsector hergebruik wel veruit het 
grootste gedeelte van de totale afvalverwerking. Zoals in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) valt te 
lezen, wordt tegen de 80% van het afval nuttig hergebruikt. De marges hierop zijn echter relatief laag 
wat ervoor zorgt dat deze deelsector relatief weinig winstgevend is. 

De deelsector nuttig hergebruik is tevens zeer sterk afhankelijk van de overheid. Overheidsregulatie 
bepaald de mate waarin consumenten en bedrijven verplicht worden om afval te scheiden en dit 
heeft natuurlijk een grote invloed op deze deelsector. Ook de scheiding van plastic zal in de toekomst 
landelijk verplicht worden en afvalbedrijven zijn dan ook op dit moment bezig met proeven voor de 
inzameling hiervan (Schaafsma, 2007). Door het gescheiden inzamelen van plastic afval wordt 
hergebruik mogelijk, waardoor grondstoffen zoals aardolie worden bespaard. Het ingezamelde 
plastic verpakkingsmateriaal wordt gesorteerd en tot korrels vermalen. Hiervan maken fabrikanten 
weer nieuwe plastic verpakkingen of andere producten.  

Naast de inzameling van consumentenafval voor nuttig hergebruik is ook bedrijfsafval vaak geschikt 
om hergebruikt te worden. Wat voor het ene bedrijf afval is, is voor de ander soms een bruikbare 
grondstof (reststof). Dit geldt in grote mate voor bijvoorbeeld bouw- en sloopafval (BSA). BSA kan 
materiaal zijn in de vorm van restanten of zaagverliezen die veelal weer bij de producent zijn in te 
leveren en bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als isolatiemateriaal. Dit is ook voor bedrijven 
interessant omdat de overheid storten steeds moeilijker en duurder heeft gemaakt. 

Jaar Aantal bedrijven Omzet 
Resultaat voor 
belasting Winst marge 

      (EUR mio)  (EUR mio)  (%)  

2000 215 625 34 5.44  
2001 215 705 37 5.25  
2002 225 935 40 4.28  
2003 200 999 35 3.50  
2004 220 1.199 40 3.34  
2005 205 -  -  -  
2006 240 -  -  -  
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De deelsector nuttig hergebruik kent dus een groeiende omzet en een groeiende hoeveelheid afval 
om te verwerken maar de winstgevendheid staat onder druk. De afgelopen jaren laten een constante 
daling zien in de winstmarge van de ondernemingen binnen de deelsector.  

7.2.2. Toepassing van de marktstructuurelementen op de deelsector ‘nuttig hergebruik’ 

1. Marktconcentratie 

Bij de deelsector nuttig hergebruik is de marktconcentratie niet te berekenen. Dit komt omdat er 
geen volledige cijfers beschikbaar zijn over de deelsector zelf en over de bedrijven die actief zijn in 
deze deelsector. Bovendien is niet elk bedrijf actief in hetzelfde segment; de markt kent 
oudijzerhandelaren, papierinzamelaars, autoslopers en nog veel meer nichespelers. Echter, aan de 
hand van het aantal bedrijven kan wel geconcludeerd worden dat de marktconcentratie niet al te 
hoog zal liggen. Het is tevens zo dat het aantal bedrijven dat in de sector actief is de afgelopen jaren 
gestegen is van 215 in 2000 naar 240 in 2006. De marktconcentratie is in deze periode dus 
vermoedelijk ook nog gedaald. Van een sterke consolidatieontwikkeling in de deelsector lijkt geen 
sprake. 

Een verhoogde marktconcentratie kan leiden tot afgestemd gedrag tussen de partijen in de markt. 
Echter, het beeld van de deelsector nuttig hergebruik is onvolledig. Hoewel er een groeiend aantal 
bedrijven actief is in de deelsector, is het niet duidelijk hoeveel van deze bedrijven zich op welke 
segmenten van de deelmarkt richten. Hoeveel bedrijven zich bijvoorbeeld specialiseren in 
autosloperij is niet bekend. Een sterke positie binnen één segment van de markt zou echter leiden 
tot een hoge marktconcentratie en zou daarmee een gevaar voor dat marktsegment kunnen vormen. 
Ook over bijvoorbeeld glaswerk is weinig bekend. Zowel particuliere ondernemingen als 
gemeentelijke diensten houden zich hiermee bezig maar cijfers over bijvoorbeeld de verhouding 
hiertussen zijn niet bekend (SenterNovem, 2006). 

2. Productdifferentiatie 

Ook productdifferentiatie is een problematisch begrip in deze deelsector. Er is namelijk geen 
overzicht van welke bedrijven zich met welke vormen van nuttig hergebruik bezig houden. Dat er 
echter een grote verzameling van subsegmenten is staat vast. Hierdoor is het lastig om te bekijken of 
mensen de diensten van de aanbieders in de deelsector als verschillend beschouwen omdat veel 
aanbieders ook daadwerkelijk hele verschillende producten aanbieden. De deelmarkt voor nuttig 
hergebruikt kent een grote verscheidenheid aan kleinere deelmarkten met aanbieders die diensten 
aanbieden die niet voor elkaar inwisselbaar zijn. Hierdoor is het ook niet bekend of er op dit moment 
monopolieposities bestaan binnen deze kleinere submarkten.  

3. Toetredingsbelemmeringen (Entreebarrières) 

De rol van toetredingsbelemmeringen binnen deze sector is vrij beperkt. Dit komt onder andere 

omdat de markt een zeer grote hoeveelheid kleine ondernemingen kent die zich veelal op maar één 
segment binnen de markt richten. Doordat de meeste ondernemingen binnen de sector ook maar 
een beperkte grootte hebben is toetreding relatief gemakkelijk. 
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Ook is er geen sprake van toetredingsbelemmeringen door bijvoorbeeld patenten. Voor de 
verschillende verwerkingstechnieken die onder het nuttig toepassen van afval vallen, is geen zeer 
specialistische techniek nodig die beschermd wordt door patenten. De overstap tussen de 
segmenten binnen deze deelsector is gedeeltelijk aantrekkelijk. Zo zijn er geen andere eisen aan het 
vervoeren van oud papier, dan aan het vervoeren van glas. Echter, beide maken wel gebruik van 
verschillende inzamelingsmethoden (bijvoorbeeld glasbakken) en bovendien zijn er voor de 
verwerking ervan sterk specialistische installaties nodig.  

Kijkend naar de drie verschillende categorieën van toetredingsbelemmeringen van Bain: 

Schaalvoordelen en entreebarrières 
Doordat de ondernemingen in zeer veel verschillende kleine segmenten actief zijn is het behalen van 
schaalvoordelen in deze deelsector moeilijk. Ook is het zo dat de ondernemingen geografisch 
verdeeld zijn en er relatief weinig ondernemingen actief zijn in bijvoorbeeld meerdere regio’s. Een 
van de uitzonderingen hierop is de glasinzameling, bijvoorbeeld door Van Gansewinkel. Hierbij is de 

provincie Drenthe een voorbeeld: 
 

“Glasinzameling geschiedt in alle Drentse gemeenten. Deze, met uitzondering van Emmen, besteden 
de inzameling uit aan Van Gansewinkel B.V., die mede-eigenaar is van Glasrecycling Noordoost-
Nederland B.V. te Emmen. De gemeente Emmen draagt zelf zorg voor inzameling. Glasrecycling 
Noordoost-Nederland levert het gebroken en gezuiverde glas aan de glasindustrie. Aan het oven-klaar 
maken van glas worden hoge eisen gesteld. Eén ton glas mag maximaal 30 gram glasvreemd product 
bevatten. VROM, gemeenten, glasindustrie en glasrecycling hebben in een convenant afgesproken 
tenminste 90% van op de markt gebracht glas opnieuw als grondstof in te zetten.” (Encyclopedie 
Drenthe, 2008) 
 
Zoals bij de deelsector inzameling al opviel hebben grote gemeenten zoals Emmen vaak nog hun 
eigen inzamelingsdienst. De rest van de provincie, grotendeels bestaande uit kleinere steden, maakt 
gebruik van de diensten van een private inzamelaar. Glasrecycling Noordoost-Nederland B.V. is 
tevens voor 67% eigendom van AVR/Van Gansewinkel en ook de overige aandelen zijn in private 
handen. De schaal voor glasrecycling is hier door AVR/Van Gansewinkel opgerekt naar de volledige 
provincie Drenthe, behalve de inzameling in Emmen.  
 
Echter, het grootste gedeelte van de markt bestaat uit kleine lokale ondernemingen die zich 
specialiseren in de verwerking van één segment binnen de deelmarkt. Deze ondernemingen kennen 
allen weinig schaalvoordelen door hun beperkte grootte.  

 
Absolute kostenverschillen en entreebarrières 
Bij absolute kostenverschillen heeft de nieuwe toetreder op elk niveau van productie een 
kostennadeel, bijvoorbeeld door patenten, exclusieve toegang tot grondstoffen of een zeer sterk 
ondernemersmodel. In de deelsector nuttig hergebruik is echter geen sprake van één van deze 
belemmeringen. De processen voor het verwerken van het ingezamelde afval zijn niet zo 
specialistisch dat de kennis slechts bij een (klein) aantal ondernemingen bekend is. Eerder was al 
geconcludeerd dat er van belemmerende patenten geen sprake is en ook zijn er geen noodzakelijke 
grondstoffen waar één of een aantal partijen een monopolie op bezitten. Naar deze grondstoffen 
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valt echter ook op een andere wijze te kijken. Zo is een verwerker van afval volledig afhankelijk van 
de aanvoer die hij ontvangt en contracteert. Op deze wijze is het eigenlijk niet mogelijk om 
bijvoorbeeld een nieuwe glasrecyclingsinstallatie te bouwen zonder dat de aanvoer van glas 
gegarandeerd is. Dit verklaart ook de grote hoeveelheid recente aankopen van inzamelaars binnen 
Nederland. Omdat een bedrijf als AVR/Van Gansewinkel in de provincie Drenthe bijvoorbeeld veel 
van deze glasinzameling in handen heeft, is het voor een nieuwe toetreder praktisch onmogelijk om 
hier genoeg glas binnen te krijgen voor een nieuwe installatie. Deze nieuwe toetreder zou dan tevens 
de contracten voor de inzameling moeten verwerven. Dit zorgt voor een zeer grote entreebarrière bij 
het subsegment glas. Bij andere inzamelingen, zoals oud papier, gaat dit echter niet op omdat dit 
nergens in Nederland centraal door één onderneming ingezameld wordt. 
 
Productdifferentiatie en entreebarrières 
Ook aan de aanbodzijde kan sprake zijn van productdifferentiatie. Een bedrijf kan een zodanig sterk 
opgebouwde reputatie hebben dat bijvoorbeeld andere bedrijven ervan af zien om zich op deze 
markt te richten. Hierbij staat bij het bedrijf de merknaamreputatie centraal en bij de consument de 
merktrouw. Van beiden lijkt echter niet aantoonbaar sprake te zijn binnen de deelsector nuttig 
hergebruik. De consument maakt bijvoorbeeld geen onderscheidt tussen de ene of de andere 
glasbak. Dit komt voornamelijk omdat de producent geen product aanbiedt tegen een bepaalde prijs 
maar een dienst zonder dat de consument er voor betaald. Hierbij speelt dus ook de 
merknaamreputatie van het bedrijf geen rol en de productdifferentiatie aan de aanbodzijde zorgt 

niet voor belemmeringen.  

4. Secundaire Structuurkenmerken 

De secundaire structuurelementen hebben met elkaar gemeen dat ze allen van invloed zijn op de 
samenwerkingsbereidheid. Toepassing hiervan op de deelsector nuttig hergebruik leidt tot de 
volgende conclusies:  

1. Macht aan de vraagzijde van de markt 
Een georganiseerd verband van vragers is in staat lagere prijzen af te dwingen en kan dan 
ook een sterke invloed hebben op de markt. Hiervan lijkt echter geen sprake te zijn. Dit is 
bij het voorbeeld van de provincie Drenthe vrij verbazingwekkend maar het blijkt zo te 
zijn dat alle gemeenten los van elkaar met Van Gansewinkel onderhandeld hebben. Het 
zou echter voor de hand hebben gelegen wanneer deze gemeenten de handen ineen 
hadden geslagen om een lagere prijs af te dwingen. Ook in de andere deelsegmenten 
lijken gemeenten weinig gebruikt samen te werken om de prijs te drukken. Hiermee is de 
vragerconcentratie vrij zwak, hoewel dit wel veel potentieel heeft.  
 

2. Hoge vaste kosten 
Wanneer ondernemingen zwaar hebben moeten investeren in bijvoorbeeld fabrieken en 
machines, dan zijn deze bereid tot zware prijsconcurrentie. De te investeren bedragen 

wisselen echter nogal binnen deze sector. Zo is er voor het verwerken en recyclen van 
glas een dure installatie nodig maar voor het verwerken van oud papier een veel minder 
dure installatie. De hoge vaste kosten kunnen een rol spelen maar dat hangt puur af van 
het segment waarin de speler actief is.  



 
 

55 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

 
3. Marktgroei 

De markt van de afvalsector is de afgelopen jaren gegroeid en binnen de markt is ook het 
procentuele aandeel van nuttig hergebruik gestegen. Dit komt voornamelijk door de 
sterke nadruk die de overheid legt op het nuttig hergebruiken van afval. Echter, de 
winstmarge van de deelsector daalt al enige jaren. Dit zorgt ervoor dat bedrijven 
terughoudend zijn, hoewel er op de markt wel ruimte is voor nieuwe partijen.  
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7.3.1 Deelsector ‘verbranding’ 

De beschikbare capaciteit voor brandbaar afval in Nederland bedraagt op dit moment ongeveer 6.4 
Mton. Er is in Nederland, maar ook in omringende landen, sprake van een tekort aan capaciteit bij de 
verbrandingsinstallaties. Het gevolg hiervan is dat er voor de komende jaren een aantal nieuwe 
verbrandingsinstallaties gepland staand en ook bouwt men bestaande installaties uit. De huidige 
plannen hiervoor zijn samengevat in tabel 4.  

 
(Tabel 4: capaciteit, initiatief, status en verwachte realisatie naar Installatie)  

In de bovenstaande tabel geeft ‘in planning’ aan dat men nog in de beginfase van het project zit, ‘in 
voorbereiding’ dat men bezig is met de financiering en vergunningverlening en ‘in aanbouw’ dat men 
gestart is met de bouw. 

Niet alle uitbreidingen zijn echter even zeker. Zo zal de uitbreiding van de Essent Milieu GAVI in 
Wijster vermoedelijk niet doorgaan omdat de mechanisch-biologische verwerkingsinstallatie slecht 
concurreert met andere verwerkingsinstallaties voor nuttig hergebruik. Dit is tevens in Duitsland het 
geval. Ook de uitbreiding van AVR’s afvalverwerkingsinstallatie in Rotterdam is twijfelachtig. De 
eigenaar, het private equity fonds KKR lijkt op dit moment niet bereid om hierin te investeren. De 
uitbreiding van SITA ReEnergy lijkt ook twijfelachtig, dit omdat SITA inmiddels langdurende 
contracten heeft afgesloten met andere verwerkingsinstallaties. Als laatste is ook de nieuw geplande 
installatie van OMRIN niet zeker. Dit omdat de kosten per ton bij deze installatie waarschijnlijk te 
hoog gaan liggen in vergelijking met andere installaties. Bij OMRIN kan echter meespelen dat het 
(gemeente)bedrijf graag het Friese afval binnen Friesland wil houden en verwerken.  

(Figuur 2: verwachte capaciteit t/m eind 
2010 in kton) 

In 2007 heeft het Afval Energie Bedrijf 
(Amsterdam) ook al een grote uitbreiding 
voltooid. De capaciteit werd uitgebreid 
van 860 kton/jaar naar 1360 kton/jaar en 
de installatie is hiermee voorlopig de 
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grootste verbrandingscentrale van Nederland. In 2008 brak er echter een as in de installatie met als 
gevolg een opbrengstenderving van 600.000 euro per week.  

De komende jaren zal de capaciteit, naar verwachting, worden uitgebreid naar een totaal van 7.71 
Mton om aan de huidige vraag tegemoet te komen. Mochten de uitbreidingen die op dit moment 
gepland staan ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, dan leidt dit tot de volgende verhouding 
tussen vraag en aanbod van capaciteit (weergegeven vanaf 2000 t/m de vooruitzichten voor 2010). 
Hierbij zijn de groen gemarkeerde cijfers feitelijk en de overige cijfers een berekende schatting. 

(Tabel 5: verwachting verbrandingscapaciteit t/m 2010) 

Hierbij wordt de totale verbrandingsvraag gevormd door de totale verbanding in een jaar 
gecombineerd met het totaal van gestort afval wat ook verbrand had kunnen worden. Ook in deze 
tabel is weer duidelijk de invloed van het Duitse stortverbod merkbaar. Tot en met 2004 is er een 
constante daling in de vraag naar verbrandingscapaciteit maar vanaf 2005 is er sprake van een 
stijging. In 2005 en 2006 is ook duidelijk het effect te zien van het tekort aan verbrandingscapaciteit, 
in deze jaren neemt het totaal van gestort afval dat ook verbrand had kunnen worden sterk toe, 
terwijl dit zowel voor als na deze jaren juist geleidelijk afneemt.  
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(Figuur 4: verwachting verbrandingscapaciteit t/m 2010 (tabel 5)) 
 
De verwachte aanwending van verbrandingscapaciteit is niet gelijk aan de totale capaciteit aangezien 
de capaciteit van de verbrandingscentrales nooit voor 100% benut kan worden. Zoals te zien in de 
tabel en de grafiek zal na uitbreiding van de installaties die verhouding tussen de soorten afval 
redelijk gelijk blijven. Alleen de verbranding van scheidingsresiduen zal in 2010 relatief meer 
capaciteit kennen. Echter, veelal zijn de verbrandingsovens voor de meeste stromen afval inzetbaar 
waardoor het belangrijker is om te kijken naar de totale toename in verbrandingscapaciteit dan om 
te kijken naar de relatieve potentiële toename per afvalstroom.  
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De aanwending van de stortcapaciteit zou echter ook onder invloed van Duitsland nog kunnen 
veranderen. Dit is voornamelijk afhankelijk van de soorten afvalstromen die Duitsland blijft 
produceren maar ook van de hoeveelheid AVI’s die in Duitsland worden bijgebouwd t/m het jaar 

2010. Wanneer Duitsland relatief achter 
blijft met de bouw van nieuwe installaties, 
dan valt hier voor de Nederlandse 
afvalverwerkingsinstallaties ook extra 
aanvoer binnen te halen uit Duitsland. 
Storten is in Duitsland is immers verboden 
en door het openen van de grenzen voor 
afval in 2005 kan het ook voor de 
grensgebieden in Duitsland goedkoper 
blijven om het afval in het grensgebied van 
Nederland te laten verwerken. Dit 
bijvoorbeeld door lagere transportkosten.  

(Figuur 5: aanwending verbrandingscapaciteit per type afval) 
 
De prijsstelling van de diverse afvalverwerkingsinstallaties is ook erg divers, zoals te zien in 
onderstaande tabel:  
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(Tabel 6: prijsstelling per afvalverwijderingsinstallatie en –organisatie) 
Hierin zijn de tarieven te vinden voor het verwerken van een ton brandbaar afval op basis van een 
langjarig contract. Bij de kale tarieven is AEB veruit het goedkoopst met 61 euro per ton, gevolgd 
door HVC en Gevudo. Enkele bedrijven bieden ook een all-in oplossing aan, waarbij ook kosten als 
het transport en de overslag worden meegenomen. Bij deze all-in tarieven is HVC veruit de 
goedkoopste. Als laatste ook een overzicht van de Afvalbeheerkosten in 2006. 

Een hoog verwerkingstarief betekent echter niet ook meteen dat een gemeente altijd gemiddeld 
hoge kosten heeft voor het beheer van het huishoudelijk afval. De totale gemeentelijke kosten voor 
het afvalbeheer bestaan namelijk gemiddeld gezien voor ongeveer een derde uit kosten voor het 
verwijderen van huishoudelijk restafval. Gemeenten met relatief hoge verwijderingskosten hebben 
niet per definitie de hoogste afvalbeheerkosten of omgekeerd. Gemeenten die bijvoorbeeld bij ARN 
aangesloten zijn betalen een hoog tarief voor de verwerking van restafval, maar deze gemeenten 
hebben relatief lage afvalbeheerkosten. In tegenstelling, gemeenten die bij AEB aangesloten zijn 
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betalen het laagste kale verwerkingstarief van Nederland, maar de totale afvalbeheerkosten liggen 
maar licht lager dan het gemiddelde. Gemeenten die hun afval aanleveren aan de HVC, OMRIN en 
AZN (via Delta, Essent Brabant en Limburg) hebben te maken met verplichte overslag- en 
natransportkosten.  

Gemiddeld betaalden gemeenten (of sturingsorganisaties) in 2006 97 euro per ton voor de 
verwijdering van huishoudelijk restafval. In 2005 was dit 100 euro (SenterNovem, 2006). De (kale) 
tarieven voor langjarige contracten zijn hiermee 3% gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat AEB, Twence en de ARN lagere tarieven aanbieden bij het afsluiten van contracten met 
nieuwe gemeenten. Ook is het voorgecalculeerde tarief dat AZN berekent aan Essent Brabant, 

Limburg en Delta gedaald. 

Energie uit afvalverbranding 
Alle afvalverbrandingsinstallaties in Nederland wekken energie (in de vorm van elektriciteit en/of 
warmte) op bij het verwerken van het afval. In 2006 is 2.762 GWh aan elektriciteit door de AVI’s 
geproduceerd (toename van 0,9% ten opzichte van 2005). Hiervan is 79% aan het net of andere 
installaties buiten de AVI geleverd. De rest was bestemd voor eigen gebruik, vooral voor de 
rookgasreiniging. Het eigen gebruik was in 2006 gemiddeld 21% waardoor een afname van 1%-punt 
is bereikt. Daarnaast is er door de AVI’s 9,0 PJ aan warmte extern geleverd. De temperatuur waarop 
deze warmte wordt geleverd is per installatie verschillend. Dit wordt bepaald door de vraag die er 
naar warmte is in de buurt van de installatie (industriële processen of stadsverwarming) 
(SenterNovem, 2007). 

De hoeveelheid brandbaar afval is al jaren ongeveer 10 Mton, inclusief export en import. In 2004 is 
de gestorte hoeveelheid verder gedaald tot 700 kton. Dit is vooral veroorzaakt door een groei in 
verbranding in AVI’s zowel in Nederland als in het buitenland. Nascheiding en nuttige toepassing zijn 
licht afgenomen in 2004. Door de forse export staan deze ontwikkelingen redelijk los van de 
Nederlandse markt. Dit heeft verder tot gevolg dat de energieproductie in Nederland sterk is 
afgenomen evenals de daarbij horende CO2–reductie. Door het succes van andere duurzame 
energiebronnen is het instrumentarium inmiddels ingekrompen (afschaffen regeling Milieukwaliteit 

Elektriciteitsproductie, MEP) en de toekomst van veel projecten onzeker. Wel is een toenemende 
interesse waar te nemen voor stand-alone installaties voor mengstromen en sloophout. Voor die 

laatste categorie zijn inmiddels 
vergevorderde plannen aanwezig. Met de 
bouw van enkele bio-energiecentrales is 
begonnen. 

De duurzame energie uit 
afvalverbrandingsinstallaties bleef het 
afgelopen jaar ongeveer gelijk. De kleine 
groei bleef binnen de grenzen van normale 
fluctuaties als gevolg van het technisch 
functioneren van de installaties. De cijfers 

(Figuur 6: duurzame energie uit afvalverbranding (kton)) voor afvalverbrandingsinstallaties zijn 
afkomstig uit energie-enquêtes van het CBS. Een eerste vergelijking met energiegegevens uit de 
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enquête van de werkgroep afvalregistratie (WAR) laat zien dat de verschillen beperkt zijn (een paar 
procent). De grootste onzekerheid zit in de duurzame fractie van het afval. 

7.3.2 Toepassing van de marktstructuurelementen op de deelsector ‘verbranding’ 

1. Marktconcentratie 

In vergelijking met bijvoorbeeld de deelsector inzameling kent de deelsector verbranding veel minder 
aanbieders. De aanbieders zijn geografisch willekeurig over het land verdeeld. Om de 
marktconcentratie kwantitatief te bekijken kan in dit geval gebruik gemaakt worden van de 
Herfindahl-index, alle aanbieders en hun huidige marktaandeel zijn immers bekend. De Herfindahl-
index is als volgt te berekenen: 

 

 
 met z = totaal aantal aanbieder en P = de marktaandelen. 

Hierbij is de gehanteerde maatstaf de hoeveelheid afval die elk jaar door de betreffende installatie 
verwerkt wordt op dit moment. Zoals in tabel 6 te zien is levert dit de volgende cijfers op: 

Essent Milieu GAVI (Wijster)  550kton/jaar 
Twence afvalverwerking (Hengelo) 315kton/jaar 
ARN (Nijmegen)   310kton/jaar 
AEB (Amsterdam)   1360kton/jaar 
ZAVIN CV (Dordrecht)   8kton/jaar 
SITA ReEnergy (Roosendaal)  67kton/jaar 
AZN (Moerdijk)    745kton/jaar 
 
AVR Afvalverwerking (Duiven)  400kton/jaar 
AVR Afvalverwerking (Rotterdam) 390kton/jaar 
AVR Afvalverwerking (Rijnmond) 1300kton/jaar 
 
HVC Afvalcentrale (Alkmaar)  675kton/jaar 
HVC Afvalcentrale (Dordrecht)  240kton/jaar 
Totaal:     6330kton/jaar 
 
H = (0,09)²+(0,05)²+(0,05)²+(0,21)²+(0)²+(0,01)²+(0,12)²+(0,33)²+(0,14)²= 
 = 0,008+0,003+0,002+0,046+0+0+0,014+0,109+0,021 
 = 0,203 
 
Marktdominantie door bijvoorbeeld één onderneming leidt tot een H-index die dicht bij 1 ligt 
(bijvoorbeeld: 90% marktaandeel is 0,9 is H=(0,9)²=0,81). Een lage H-index is een indicator voor een 
oligopolie, waarbij de markt verdeeld is onder veel aanbieders met een aanzienlijk marktaandeel. In 
dit geval leidt de H=0,203 dus tot de conclusie dat de marktconcentratie in de deelsector verbanding 
beperkt is. De deelsector kent een gezond aantal aanbieders waarbij geen van de bedrijven een zeer 
dominante positie heeft. 
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2. Productdifferentiatie 

Voor de productdifferentiatie bij de deelsector verbranding geldt eigenlijk hetzelfde als voor de 
deelsector inzameling. In principe biedt elke aanbieder hetzelfde product: het verbanden van afval. 
Een klein verschil is er echter in het rendement en de milieuvriendelijkheid van de verschillende 
installaties. De verbrandingsinstallaties worden steeds schoner en elke nieuwe installatie pronkt dan 
ook graag met hun rendementspercentage en de verminderde hoeveelheid Co₂ uitstoot. Of dit ook 
daadwerkelijk van effect is op de keuze voor een installatie die men maakt is echter nog niet bekend 
om de volgende twee redenen: 

1. Verbrandingsinstallaties sluiten contracten voor een langere periode af met gemeenten. 
Gemiddelde ligt de duur van deze contracten zo rond de vijf jaar. De meer milieuvriendelijke 
installaties zijn binnen de afgelopen twee jaar gebouwd of zijn nog in aanbouw. Het effect 
hiervan op de keuze van een gemeente is dus voor het grootste gedeelte nog afwachten. 

2. Er is momenteel een capaciteitstekort voor de verbranding van afval. Dat betekent dat elke 
huidige AVI zoveel afval kan verwerken als de installatie aankan. Hierdoor is de keuzevrijheid 
voor het verbranden van afval zeer beperkt, men mag in principe al blij zijn wanneer het lukt 
om al het brandbare afval ook daadwerkelijk te laten verbranden.  

Ook de vraag of het de schonere installaties lukt om hiermee een ‘submarkt’ te creëren is hiermee 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende jaren. Een verschuiving van prijsconcurrentie naar 
productvariëteit lijkt op dit moment dan ook (nog) niet mogelijk.  

3. Toetredingsbelemmeringen (Entreebarrières) 

Wanneer er naar de toetredingsbelemmeringen voor de deelsector wordt gekeken is het interessant 
om naar de huidige in aanbouw zijnde installaties te kijken. Op dit moment ligt het in de verwachting 
dat er tenminste twee nieuwe verbrandingsinstallaties bijgebouwd worden, beide door nieuwe 
toetreders tot deze deelsector. Beide bedrijven hebben er dus voor gekozen om, ondanks eventuele 
toetredingsbelemmeringen, toch in deze markt te stappen. 

Theoretisch gezien is de toetreding tot deze markt echter nog niet zo gemakkelijk. Nieuwe toetreders 
worden dan wel niet gehinderd door exclusieve patenten maar er zijn redelijk wat hindernissen die 
genomen moeten worden. Zo is het niet mogelijk voor ondernemingen om met relatief weinig 
aanpassingen naar deze markt over te stappen. Het bouwen van een verbrandingsinstallatie is een 
grote investering en er zijn geen vergelijkbare installaties die gemakkelijk tot een 
verbrandingsinstallatie omgebouwd kunnen worden. 

4. Secundaire Structuurkenmerken 

De secundaire structuurkenmerken worden als minder belangrijk beschouwd dan de bovenstaande 
elementen en hebben met elkaar gemeen dat ze allen van invloed zijn op de 
samenwerkingsbereidheid. Toegepast op de deelsector verbranding: 

1. Macht aan de vraagzijde van de markt 
De vragersconcentratie en daarmee verband houdend de macht die zij kunnen 
uitoefenen op de markt is van invloed op de samenwerkingsbereidheid. Een 



 
 

62 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

georganiseerd verband van vragers is in staat lagere prijzen af te dwingen. Deze vragers 
lijken zich in sommige gevallen te verenigingen (gemeenten die samenwerken) maar dit 
gebeurt slechts op kleine schaal. Hier valt potentieel meer te halen voor de vragers dan 
wat men op dit moment bereikt. Een samenwerking tussen verschillende gemeenten zou 
bijvoorbeeld voor de hand liggen. 
 

2. Hoge vaste kosten 
De deelsector verbranding kent absoluut hoge vaste kosten. De verbrandingsinstallaties 
(AVI’s) vereisen een grote investering en een relatief groot risico omdat de installatie 
enkel voor de verbranding van afval gebruikt kan worden. Deze vaste kosten zijn niet te 
vermijden. Deze hoge vaste kosten zorgen tevens voor een hoge markt-exitbarrière, 
doordat men door de hoge investering niet gemakkelijk de markt kan verlaten. 
Toetreding tot de verbrandingsmarkt vereist dus een kapitaalkrachtige organisatie die 
tevens bereid is om risico’s te nemen. 
 

3. Marktgroei 
Een sterk groeiende of krimpende markt heeft invloed op de samenwerkingsbereidheid. 
Nieuwe ondernemingen kunnen eventueel probleemloos in de markt passen wanneer 
deze bijvoorbeeld snel groeit. Dit is ook het geval in de deelsector verbranding. De vraag 
is groter dan de huidige capaciteit wat ervoor zorgt dat de nieuwe installaties 

waarschijnlijk een gedeelte van de markt in handen krijgen waar op dit moment geen 
capaciteit voor is. Hierdoor is de kans aanwezig dat er geen sterke concurrentie ontstaat 
tussen de huidige aanbieders en de nieuwe aanbieders.  
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7.4.1 Deelsector ‘composteren en vergisten’ 

In het jaar 2006 waren er 23 actieve verwerkingsinstallaties voor het composteren en vergisten. Deze 
installaties zijn over het algemeen eigendom van grotere geïntegreerde afvalverwerkingsbedrijven 
als Essent Milieu, AVR en HVC. De installatie van Essent Milieu in Wijster is tevens veruit de grootste 
GFT-verwerker.  

       

Provincie Installatie Verwerkt / jaar        
      2002 2003 2004 2005 2006 

Groningen  Oost-Groninger Afval Recycling (OGAR)  29 27 26 24 23 

 Composteerinrichting Usquert  10 11 11 9 9 

Friesland  Orgaworld compostering Drachten  13 14 16 30 32 

Drenthe  Essent Milieu Wijster Compostering  307 277 317 318 314 

Overijssel  Twence Compostering  66 69 68 63 60 

Gelderland  AVR Afvalverwerking Duiven  42 35 42 34 34 
 VAR biogeen afd. Composteren  179 170 157 144 135 

Flevoland  Orgaworld vergisting biocel  28 27 42 41 22 
 Orgaworld Compostering Lelystad  -  -  13 3 1 
Noord-
Holland  Afvalzorg Recycling  17 -  -  -  -  
 HVC Compostering (Middenmeer)   57 58 63 55 53 

 De Meerlanden compostering BV  24 24 25 29 27 
 HVC Compostering (Purmerend)  63 70 69 70 67 

Zuid-Holland  AVRAM  90 82 90 82 75 
 De Leeuwenakker  15 15 16 16 15 

 RECEPT Compostering BV  45 60 48 50 58 

 Stercompost  53 51 51 51 49 

Zeeland  Compostering Zeeland BV  45 47 48 22 41 
Noord-
Brabant  Essent Milieu Zuid Converteren (Moerdijk)  94 95 99 96 90 

 Van Kaathoven Comp. Bladel BV  25 22 24 12 

 Van Kaathoven Comp. St. Oedenrode BV  
54 

25 27 29 26 

 Essent Milieu Zuid Converteren (Deurne)  33 31 34 33 38 

 Essent Milieu Zuid (Acht)  26 24 25 23 -  

 GFT-vergistingsinstallatie Spinder  6 -  -  -  -  

Limburg  Essent Milieu Zuid Conv. (Maastricht)  69 52 75 72 69 
  Essent Milieu Zuid Conv. (Venlo)  79 75 65 49 61 
Totaal GFT-afval  1444 1361 1448 1367 1313 
Totaal (GFT & organisch afval)  1596 1504 1627 1686 1656 

(Tabel 7: verwerkte hoeveelheid afval per installatie/jaar) 

De installaties maken allen gebruik van vergisting of compostering. De afvalstoffen die door de 
verwerkingsinstallaties verwerkt worden bestaan grotendeels uit het huishoudelijke GFT-afval wat in 
de groene containers bij huishoudens thuis verzameld wordt. De laatste jaren heeft de totale 
hoeveelheid afval dat verwerkt door composteren of vergisten redelijk gefluctueerd. Er is echter 
sprake van een lichte daling in de totale hoeveelheid.  

De totale vergunde capaciteit om GFT-afval te verwerken bedraagt 2023 kton. Dat is een toename 
van 12% door uitbreiding van Essent Milieu Wijster (met 175 kton), CZOB Deurne (met 15 kton) en 
Essen Milieu AVL Compost (met 30 ton). De totale capaciteit van 2023 kton is op dit moment 
voldoende in vergelijking met het totaal van 1656 kton in 2006. 
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De afzetmarkt voor compost is beperkt. Er zijn een relatief klein aantal afnemers voor compost te 
vinden, waarbij de land- en tuinbouwsector en de pot- en aanvulgrondsector samen 
verantwoordelijk zijn voor meer dan 60% van de afzet. De verhoudingen in de afzet zijn de afgelopen 

jaren als volgt geweest:  

Zoals te zien is de totale afzet in 
2006 sterk gedaald. De verklaring 
hiervoor is dat meer residuen van 
composteren en vergisting 
gestort worden. Omdat de afzet 

gedeeltelijk buiten de invloed van 
de producent plaatsvindt, is ook 
een deel van de afzetbestemming 
onbekend.  

(Tabel 8: afzet van compost per sector (kton)) 
 
7.4.2 Toepassing van de marktstructuurelementen op de deelsector ‘composteren en vergisten’ 

1. Marktconcentratie 

De marktconcentratie binnen de deelsector composteren en vergisten lijkt niet heel hoog. Er sprake 
van een grote hoeveelheid verschillende installaties met ook een aardig divers gezelschap eigenaren. 
Hoewel de meeste verwerkingsinstallaties eigendom zijn van grote geïntegreerde bedrijven is het 
gebruik van de stortplaatsen sterk gereguleerd door de overheid. De overheid bepaald hoeveel 
capaciteit de verschillende installaties mogen hebben en zorgt ervoor dat de 
composteringsinstallaties ook geografisch goed over het land zijn verdeeld.  

Kijkend naar tabel 7 kan al wel geconcludeerd worden dat de deelmarkt redelijk verdeeld is en dat er 
van concentratie vooralsnog weinig sprake is. Er is één onderneming die qua grootte ver boven de 
rest uitsteekt en dat is Essent Milieu. Voor het analyseren van de marktconcentratie is in dit geval de 
Herfindahl-index het meest geschikt, de hoeveelheid verwerkt afval is namelijk voor alle installaties 
bekend. De Herfindahl-index is als volgt te berekenen: 

 
 met z = totaal aantal aanbieder en P = de marktaandelen. 

Uit tabel 7 volgt (afgerond) voor het jaar 2006: 

Essent Milieu    572 kton 
OGAR     23 kton 
Composteerinrichting Usquert  9 kton 
Orgaworld    55 kton 
Twence     60 kton 
AVR     34 kton 
VAR     135 kton 
HVC     120 kton 

614719701647659Totaal: 

89865456138Overig/onbekend
26575Gemeente
93117124110126Tussenhandel
21812029Particuliere sector
2626392543Recreatie/groenvoorziening
97108111107119Pot- en aanvulgrondsector
286368367322197Land- en tuinbouw
20062005200420032002

Hoeveelheid afzet compost Sector

614719701647659Totaal: 

89865456138Overig/onbekend
26575Gemeente
93117124110126Tussenhandel
21812029Particuliere sector
2626392543Recreatie/groenvoorziening
97108111107119Pot- en aanvulgrondsector
286368367322197Land- en tuinbouw
20062005200420032002

Hoeveelheid afzet compost Sector
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Meerlanden    27 kton 
AVRAM     75 kton 
De Leeuwenakker   15 kton 
RECEPT Compostering   58 kton 
Stercompost    49 kton 
Compostering Zeeland   41 kton 
Van Kaathoven    38 kton 
Totaal:     1313 kton 
 
Hierbij leidt het toepassen van de index op de deelsector composteren en vergisten tot de volgende 
berekening: 

H = (0,436)²+(0,018)²+(0,007)²+(0,042)²+(0,046)²+(0,026)²+(0,103)²+(0,091)²+(0,021)²+ 
  (0,057)²+(0,011)²+(0,044)²+(0,037)²+(0,031)²+(0,029)² 
 = 0,190+0+0+0,002+0,002+0,001+0,011+0,008+0+0,003+0+0,002+0,001+0,001+0,001 
 = 0,223 
 
Zoals eerder genoemd zorgt de marktdominantie van bijvoorbeeld één grote onderneming tot een H-
index die dicht bij 1 ligt (bijvoorbeeld: 90% marktaandeel is 0,9 is H=(0,9)²=0,81). Een lage H-index is 
een indicator voor een oligopolie, waarbij de markt verdeeld is onder veel aanbieders met een 
aanzienlijk marktaandeel. De Herfindahl-index van 0,223 geeft aan dat er slechts in beperkte mate 
sprake is van marktconcentratie. Het grootste gedeelte van de index (0,190 van de 0,223) kan echter 
aan Essent Milieu worden toegeschreven. Dit betekent dat, hoewel de markt als totaal niet sterk 
geconcentreerd is, Essent Milieu een zeer stevige positie op de markt heeft verworven. Dit blijkt 
bovendien ook uit het absolute marktaandeel dat Essent Milieu heeft: 43,6%.  

2. Productdifferentiatie 

Productdifferentiatie komt op de markt voor composteren en vergisten in het geheel niet voor. Alle 
aanbieders van compostering- en vergistinginstallaties bieden hetzelfde product wat verder niet op 
een andere wijze vermarkt wordt. Er is dus geen sprake van productvariëteit en er zijn tevens geen 
aanwijzingen dat gemeenten de diensten op verschillende manieren beschouwen.  

3. Toetredingsbelemmeringen (Entreebarrières) 

Voor het betreden van de deelsector dient een onderneming specialistische investeringen te doen. 
Composteer- en vergistinginstallaties zijn niet voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien dient 
de onderneming de benodigde vergunningen rond te krijgen. Ook in de deelsector composteren en 
vergisten is er echter geen sprake van belemmerende patenten die benodigd zijn voor de bouw van 
een composteer- of vergistinginstallatie. Tevens is, door de specialistische installaties, de kans klein 
dat een onderneming uit een gerelateerde markt zomaar overstapt naar deze deelsector. Wanneer 
we de structuurelementen van Bain op de composteer- en vergistsector toepassen ontstaat het 
volgende beeld: 

Schaalvoordelen en entreebarrières  
Schaalvoordeel zorgt er voor dat bij toenemende productie de gemiddelde prijs daalt. Hierdoor is de 
drempel voor relatief kleine nieuwe toetreders tot de markt hoog. Kijkend naar de verschillende 
installaties kan echter geconcludeerd worden dat zowel grote als kleine verwerkingsinstallaties 
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aanwezig zijn op de markt. De markt is dan ook verdeeld tussen een behoorlijk aantal verschillende 
spelers. Een nieuwe toetreder zal echter, in vergelijking, niet snel de schaalvoordelen behalen die 
Essent behaald met zijn zeer grote marktaandeel. Nieuwe toetreders hebben dan ook een groot 
nadeel ten opzichte van een grote onderneming als Essent. De huidige andere aanbieders zullen het 
op het gebied van schaalvoordeel ook tegen Essent afleggen.  

Absolute kostenverschillen en entreebarrières  
Bij absolute kostenverschillen heeft de nieuwe toetreder op elk niveau van productie een 
kostennadeel. Dit kostenvoordeel voor de bestaande spelers in de markt kan zijn ontstaan door 
bijvoorbeeld patenten, exclusieve toegang tot grondstoffen of een zeer sterk ondernemersmodel. 
Hiervan is geen sprake op de markt voor composteren en vergisten, de technologie is breed 
beschikbaar en de sector kent geen unieke grondstoffen. 

Productdifferentiatie en entreebarrières 
Bij productdifferentiatie aan de aanbodzijde kan de producent een kostenvoordeel hebben 
tegenover nieuwkomers. Zo is de merknaamreputatie van een onderneming iets waar een nieuwe 
onderneming tegenop zal moeten vechten om dit te doorbreken. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in 
grote reclame-uitgaven of het aanbieden van langere garantieperioden met de bijbehorende kosten. 
De bestaande onderneming heeft zijn naam al gevestigd, de nieuwe ondernemer zal zich in de markt 
moeten vechten. Ook hiervan is geen sprake in de markt voor composteren en vergisten omdat er op 
de markt geen sprake is van productdifferentiatie. De verschillende compostering- en 
vergistinginstallaties worden ook niet gezien als van elkaar afwijkende aanbieders.  

4. Secundaire Structuurkenmerken 

Vervolgens de in het (structuralistische) SGR-schema als minder invloedrijk geziene secundaire 
structuurkenmerken. Deze hebben, zoals inmiddels wel bekend, met elkaar gemeen dat allen van 
invloed zijn op de samenwerkingsbereidheid aan de vraagzijde van de markt. 

1. Macht aan de vraagzijde van de markt 
Een voor de hand liggende beïnvloedende factor is de vragersconcentratie en daarmee 
verband houdend de macht die zij kunnen uitoefenen op de markt. Een georganiseerd 
verband van vragers is in staat lagere prijzen af te dwingen. In de deelsector ‘ 
‘composteren en vergisten’ lijkt geen sprake te zijn van een georganiseerde vraagzijde. 
Gemeenten werken niet samen om bijvoorbeeld lagere prijzen af te dwingen. 
 

2. Hoge vaste kosten 
Er is in de sector sprake van hoge vaste kosten. Dit komt door de specialistische 
installaties die nodig zijn voor het composteren en vergisten van het afval. Dit betekent 
dat ondernemingen die in het bezit zijn van een dergelijke installatie niet snel de markt 
verlaten en ook bereid zijn tot zware prijsconcurrentie. De markt-exitbarrière is door 
deze investeringen dus erg hoog. 
 

3. Marktgroei 
Een sterk groeiende of krimpende markt heeft invloed op de samenwerkingsbereidheid.  



 
 

67 Een verkenning van de afvalbranche en haar marktstructuur 

Een groeiende markt zorgt voor ruimte voor nieuwe toetreders, een krimpende markt 
voor meer spanning. De markt voor compostering en vergisting krimpt, zoals blijkt uit 
tabel 7. Hierdoor neemt de spanning tussen diverse verwerkers toe en de 
samenwerkingsbereidheid af. Uit het overzicht van installaties blijkt ook dat enkele 
installaties de afgelopen jaren gestopt zijn. 
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7.5.1 Deelsector Storten 

Storten is uiteindelijk de minst gewenste vorm van afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink. 
Afval kan enkel gestort worden wanneer alle andere manieren van afvalverwerking niet mogelijk zijn 

en voor het storten van (bijvoorbeeld) 
brandbaar afval is dan ook een 
ontheffing nodig. Het grootste gedeelte 
van de stortplaatsen is in handen van de 
overheid (86%) (Afval jaarboek, 2007), 
de overige 14% in private handen. De 

enige stortplaats in particuliere handen 
van enig formaat is in handen van Vink 
BV. Essent Milieu bezit in totaal de 
meeste capaciteit, gevolgd door 
Twence, Afvalzorg en Delta Milieu. 

De stortsector heeft sinds 2005 een 
(Figuur 7: hoeveelheid gestort afval 2004-2006 (Mton))          goede positie door de invoering van het 
Duitse stortverbod. Sinds de instelling van dit verbod in juli 2005 is het stortvolume snel toegenomen 
(zie tabel 9). Zo werd in het voorjaar van 2005 slechts eenmaal een ontheffing verleend om te storten 
maar gebeurde dit bijna wekelijks vanaf de zomer (Jaarboek afval, 2007). Een deel van het gestorte 
afval wordt op de stortplaats nuttig hergebruikt, bijvoorbeeld voor structuurverbetering of 
verharding.  

HHA  = Huishoudelijk en grof huishoudelijk afval 
BA  = Bedrijfsafval, industrieel afval en handel-, diensten- en overheidsafval 
RSHB  = Reststoffen na sorteren en scheiden van huishoudelijk afval en niet proces gerelateerd bedrijfsafval. 
BSA  = Bouw- en sloopafval 
G  = Grond (gevaarlijk en niet gevaarlijk)   
Rest  = Alle overige stromen  

 

 

 

(Tabel 9: hoeveelheid gestort afval en stortcapaciteit) 

 

 

 

 

 

(Figuur 8: restcapaciteit/capaciteit in procedure)  (Figuur 9: netto gestort/ totaal op stort gebracht)
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Het aantal stortplaatsen neemt snel af. Zo waren er in 1991 nog 80 stortplaatsen maar tegenwoordig 
nog maar 22. De totale stort van afval neemt echter ook van 2005 op 2006 weer sterk toe met 0,48 
Mton. Dit zorgt ervoor dat de totale restcapaciteit in Nederland (de ruimte die er over is op 
stortplaatsen) ook de afgelopen drie jaar gedaald is van 52.2000 m3 in 2004 naar 50.2000 in 2005 en 
naar 48.3000 in 2006. Ook de restcapaciteit is ten opzichte van vorig jaar afgenomen. Zo waren er 
vorige jaar enige fouten gemaakt met de totale telling resulterend in een te hoge hoeveelheid 
restcapaciteit bij de stortplaats Boeldershoek, een bijstelling van de stortcapaciteit van Smink naar 
boven en bijstelling van ARN naar beneden. De capaciteit in procedure behelst elk stadium van het 
traject tussen de datum van publicatie van de startnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) of, 
indien geen m.e.r.-procedure is of wordt gevolgd, de datum van de vergunningaanvraag tot aan het 
in exploitatie nemen van de locatie (stortplaatsen of onderdelen daarvan die vergund zijn worden 
hier ook beschouwt als zijnde in exploitatie). Ook stortplaatsen die al in exploitatie zijn geweest en 
waarvan de vergunning door de Raad van State is vernietigd en nu opnieuw een vergunning 
aanvragen vallen onder de status “in procedure”. 

Naast de stortplaatsen storten bedrijven ook in eigen beheer. De hoeveelheid hiervan is echter sinds 
het begin van de jaren ’90 zeer sterk afgenomen en is inmiddels teruggelopen tot minder dan 100 
kton per jaar. De stortplaatsen bevinden zich nog steeds goed verspreid over Nederland waarbij elke 
provincie tenminste één stortplaats heeft. 
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(Tabel 10: stortplaatsen in Nederland en gestort in 2006) (Figuur 9: sterk versplinterde sector)  
 
Zoals in tabel 10 is te zien is er niet sprake van een aantal zeer grote stortplaatsen die het storten 
domineren. Dit zal voornamelijk te maken hebben met het feit dat 86% van de stortplaatsen in 
overheidshanden is waardoor de overheid beter toezicht kan houden op het storten wanneer storten 
echt noodzakelijk blijkt. Consolidatie in de afvalmarkt als gevolg van privatiseringen lijkt dan ook 
geen rol te spelen in de stortsector. De voortschrijdende privatisering versus afvalbeheer als 
nutsfunctie met overheidsgeld blijft echter wel een punt van discussie. Vanuit de sector wordt 
gepleit voor behoud van stortcapaciteit als nutsbedrijf, bijvoorbeeld in provinciale handen. Het 
aanbod op stortplaatsen zal echter structureel blijven dalen.  

Sterk versplinterde stortsector
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7.5.2 Toepassing van de marktstructuurelementen op de deelsector ‘storten’ 

1. Marktconcentratie 

Het lastig om van marktwerking te spreken in de deelsector storten. Dit komt omdat het gebruik van 
stortplaatsen sterk gereguleerd wordt door de overheid. Storten mag enkel als laatste optie 
gehanteerd worden en voor elke storting is een ontheffing nodig. Dit zorgt ervoor dat het vraag- en 
aanbodmechanisme op de markt sterk verstoord wordt door de overheid. Daarbij komt ook nog dat 
de overheid 86% van de stortplaatsen in eigen beheer heeft. 

Door deze marktsituatie is het ook moeilijk om te spreken over de marktconcentratie. Omdat de 
overheid een zeer groot gedeelte van de markt in handen heeft is er sprake van een zeer sterke 
marktconcentratie. Illustratief hiervoor is de score op de Herfindahl-index die enkel de overheid op 
deze markt al bereikt: 

 

H = (0,86) ² 
 = 0,74 
 
Waar andere deelmarkten een totale score van maximaal (H=0,25) behalen, haalt de overheid op de 
deelsector storten zonder de andere aanbieders al een score van (H=0,74). Aangezien een score van 
(H= 1) een indicatie voor een perfecte monopoliepositie is, is de overheid zeer sterk in deze markt 
vertegenwoordigd.  

Het feit echter dat het hierbij om de overheid gaat sluit afgestemd gedrag binnen de markt praktisch 
gezien uit. De overheid zal in principe nooit overgaan tot prijsafspraken aangezien de overheid geen 
winstmaximalisatie nastreeft. De overheid zou echter wel misbruik van haar positie kunnen maken 
door bijvoorbeeld een te hoge prijsstelling om een eventueel inefficiënte bedrijfsvoering te 
compenseren. De overheid bepaalt echter tevens de hoeveelheid aanbod door het verlenen van 
stortingsontheffingen. De deelsector is dus vanuit meerdere perspectieven zwaar gedomineerd door 
de overheid.  

2. Productdifferentiatie 

Zoals gezegd gaat het bij het begrip productdifferentiatie om het verschijnsel dat producten die we 
tot dezelfde markt rekenen, door de koper toch als verschillend worden beschouwd (Weimer & 
Vining, 2005). Hierbij kan het om daadwerkelijk verschillende producten gaan of om producten die 
alleen door de vragende partij als verschillend worden beoordeeld. Ook op de deelsector voor 
storten is er geen sprake van deze productdifferentiatie. Stortruimte wordt gewoon aangeboden als 
stortruimte en de aanbieders in de sector proberen dit niet ook op andere wijze te verkopen. Er 
bestaan binnen de deelsector dan ook geen andere deelmarkten en geen van de partijen kan zich 
monopolist noemen op een eigen gecreëerde deelmarkt.  

3. Toetredingsbelemmeringen (Entreebarrières) 
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De toetredingsbelemmeringen zijn gericht op de mogelijkheden voor (nieuwe) concurrenten. De 
deelsector storten kent, door sterk overheidsingrijpen, een aantal sterke toetredingsbelemmeringen. 
Zo kent het aanbod, als gevolg van de stortingsontheffingen, zeer sterke beperkingen. Het beleid van 
de overheid is er op gericht om het storten van afval zoveel mogelijk te ontmoedigen en de 
hoeveelheid afval die gestort wordt zoveel mogelijk terug te brengen. Dit is natuurlijk een ongezonde 
omgeving en een slecht vooruitzicht bij eventuele toetreding tot deze markt. Op technisch gebied is 
er echter weinig sprake van belemmeringen. Er zijn geen specifieke patenten benodigd voor het 
opereren van een stortplaats en hierdoor heeft geen enkele stortplaats een groot voordeel ten 
opzichte van de anderen. Het is echter niet gemakkelijk voor bedrijven uit aanverwante sectoren om 
naar deze deelsector over te stappen. Een stortplaats is niet iets wat een bedrijf uit een andere 
aanverwante sector zomaar zal hebben liggen en de kans op een vergunning voor een nieuwe 
stortplaats is zeer klein.  

Bain onderscheidde drie verschillende categorieën van toetredingsbelemmeringen: 

Schaalvoordelen en entreebarrières 
Het bestaan van schaalvoordelen brengt voor potentiële toetreders problemen met zich mee. 
Schaalvoordeel zorgt er voor dat bij een toenemende productie de gemiddelde kostprijs per product 
daalt. De deelsector storten is echter regionaal en geografisch georganiseerd. De gemeenten maken 
gebruik van de dichtstbijzijnde stortplaats wat zorgt voor een groot netwerk van relatief kleine 
stortplaatsen. De meeste hiervan zijn bovendien in handen van de overheid. Aangezien er al zoveel 
kleinere stortplaatsen zijn zal het schaalvoordeel niet van een zeer grote invloed zijn. 

 
Absolute kostenverschillen en entreebarrières 
Bij absolute kostenverschillen heeft de nieuwe toetreder op elk niveau van productie een 
kostennadeel. Dit kostenvoordeel voor de bestaande spelers in de markt kan zijn ontstaan door 
bijvoorbeeld patenten, exclusieve toegang tot grondstoffen of een zeer sterk ondernemersmodel. 
Ook hiervan is geen sprake bij de deelsector storten. Er zijn geen speciale patenten of grondstoffen 
benodigd voor toetreding tot de markt en er lijkt ook geen sprake te zijn van een sterk 
ondernemersmodel. Er lijken tevens geen andere factoren aanwezig te zijn die tot sterke absolute 
kostenverschillen kunnen leiden. 

 
Productdifferentiatie en entreebarrières 
Bij het zelfstandige structuurelement productdifferentiatie is al duidelijk gemaakt dat een bepaalde 
merknaamreputatie en merktrouw ervoor kan zorgen dat de producent een hogere marge kan 
berekenen. Hierbij ging het echter om de vraagkant van de markt. Bij aanbodzijde kan de producent 

ook een kostenvoordeel hebben tegenover van nieuwkomers. Hiervan lijkt echter geen sprake te om 
dat stortplaatsen een algemeen bekend begrip zijn en er geen moeite wordt gedaan de stortplaatsen 
op een andere wijze te presenteren. Er vindt geen differentiatie plaats bij de aanbodzijde van de 
markt. 

4. Secundaire Structuurkenmerken 

Naast de bovenstaande drie primaire structuurkenmerken zijn er ook nog de secundaire 
structuurelementen. De secundaire structuurelementen hebben met elkaar gemeen dat ze allen van 
invloed zijn op de samenwerkingsbereidheid. Een korte weergaven van deze elementen: 
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1. Macht aan de vraagzijde van de markt 
Een voor de hand liggende beïnvloedende factor is de vragerconcentratie en daarmee 
verband houdend de macht die zij kunnen uitoefenen op de markt. Een georganiseerd 
verband van vragers is in staat lagere prijzen af te dwingen. Bij de deelsector storten is 
hier geen sprake van. Gemeenten vormen bijvoorbeeld geen samenwerkingsverbanden, 
vermoedelijk omdat het grootste gedeelte van de stortplaatsen zelf ook in handen zijn 
van de overheid. 
 

2. Hoge vaste kosten 
Wanneer ondernemingen zwaar hebben moeten investeren in bijvoorbeeld fabrieken en 
machines, dan zijn deze bereid tot zware prijsconcurrentie. De vaste kosten zelf zijn 
immers niet te vermijden. Hierdoor is de markt-exitbarrière hoog, er is veel geïnvesteerd. 
Bij de deelsector storten hoeft er niet geïnvesteerd te worden in dure passiva. De enige 
(hoge) vaste kosten die de stortplaats met zich meebrengt is de inrichting van de 
stortplaats zelf en de milieukosten die de exploitatie met zich meebrengen.  
 

3. Marktgroei 
Een sterk groeiende of krimpende markt heeft invloed op de samenwerkingsbereidheid. 
Nieuwe ondernemingen kunnen eventueel probleemloos in de markt passen wanneer 
deze bijvoorbeeld snel groeit. Omgekeerd zorgt een krimpende markt voor meer 

spanning tussen de ondernemers en een kleinere samenwerkingsbereidheid. Bij de 
deelsector storten is er sprake van een dergelijke krimpende markt. Onder invloed van 
de overheid wordt het storten tot een minimum teruggebracht waardoor er sprake is van 
een krimpende markt. Echter, de afgelopen jaren is er sprake geweest van een opleving, 
als gevolg van het stortverbod in Duitsland. De verwachting is dat na de bouw van de 
nieuwe verbrandingsinstallaties de markt snel verder zal krimpen. 
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8. Conclusies 
 
8.1 De huidige situatie en ontwikkelingen in de afvalbranche 
 
De afvalbranche is in beweging. Zowel uit de verkenning van de huidige afvalmarkt als uit de 
beschouwing van de recente ontwikkelingen blijkt dat de markt zich de afgelopen jaren behoorlijk 
heeft ontwikkelt. Dit hangt grotendeels samen met de veranderingen in het gevoerde 
overheidsbeleid. De opschaling van de verantwoordelijkheid voor afval van gemeente naar provincie 
en vervolgens van provincie naar rijksoverheid heeft ervoor gezorgd dat er in Nederland een 
nationale markt voor afvalverwerking is ontstaan. Het gevolg hiervan is geweest dat de afvalmarkt 
voor steeds meer marktpartijen interessant is geworden door de hoge omzetten en winsten die 
behaald kunnen worden. De afvalbranche is bovendien een groeiende markt, wat verder bijdraagt 

aan de aantrekkingskracht van de markt. 

Kijkend naar de recente ontwikkelingen dan lijkt de algemene tendens hier voornamelijk dat de 
bestaande grotere spelers op de markt hun positie versterken door de aankoop van kleinere 
marktpartijen of door fusies. Dit gebeurt vanuit twee verschillende oogpunten: schaalvergroting en 

ketenintegratie. Bij schaalvergroting probeert men schaalvoordeel te halen uit een groter 
verzorgingsgebied, zoals bij de overname van Smink door het Britse Shanks. Ketenintegratie betekent 
binnen de Afvalbranche voornamelijk dat de verwerkers van het afval (afvalverbranders, storters en 
recyclers) hun aanvoer garanderen door integratie met een onderneming die actief is in de 
afvalinzameling. Een voorbeeld hiervan is de het samenvoegen van AVR en Van Gansewinkel, waarbij 
een nieuwe onderneming is ontstaan die de gehele value chain van de afvalsector afdekt. Kijken naar 
het algemeen beeld van recente ontwikkelingen kan er geconcludeerd worden dat er sprake is van 
een hernieuwde consolidatiegolf, zoals ook het ministerie van Economische Zaken eind 2007 al 
concludeerde (Min. van EZ, 2007). In de meeste deelsectoren vinden veel fusies en overnames plaats 
waardoor de markten minder gesegmenteerd worden en de marktconcentratie wordt verhoogd.  

Een tweede ontwikkeling binnen de afvalbranche komt van buiten de landsgrenzen. Het Duitse 
stortverbod, dat inging in juni 2005, heeft als gevolg dat het voor Nederland niet langer mogelijk is 
om brandbaar afval naar Duitsland te exporteren. Door het Duitse stortverbod heeft Duitsland zelf 
een tekort aan verbrandingscapaciteit waardoor invoer niet meer mogelijk is. Dit heeft ook voor 
Nederland duidelijk zichtbare gevolgen. De verbrandingscapaciteit binnen Nederland schiet tekort 
om de hoeveelheid brandbaar afval te verwerken waardoor een gedeelte van dit afval momenteel 
naar de stort moet worden gebracht. Dit leidt tot twee ontwikkelingen: een tijdelijke opleving van de 
stortsector en de planning van een aantal nieuwe verbrandingscentrales binnen de 

afvalverbrandingsector. De opleving van de stortsector zal vrijwel zeker tot een abrupt einde komen 
wanneer de afvalverbrandingscapaciteit weer voldoet. 
 
Interessant voor de gehele sector is de zichtbaar langzame verandering van een aanbodgestuurde 
markt naar een vraaggestuurde markt. Het valt op dat de vragende partijen in de verschillende 
deelsectoren zich meer bewust worden van de eisen die zij kunnen stellen. Een voorbeeld hiervan is 
te vinden in de deelsector voor inzameling waar gemeenten verplicht zijn te kiezen voor openbare 
aanbestedingen en de bijbehorende onderhandelingen. Bovendien beginnen gemeenten elkaar ook 
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te vinden voor gezamenlijke onderhandelingen met private partijen om gezamenlijk een beter 
contract af te sluiten. De samenwerkingsbereidheid tussen de vragende partijen neemt toe nu het 
aantal private partijen in de markt sterk gegroeid is. Door de consoldiatiegolf is er bovendien ook 
sprake van zeer sterke concurrentie wat verder zorgt voor een verbeterde onderhandelingspositie 
van de vragen partijen. Dit uit zich in het feit dat bij elke nieuwe onderhandelingen er wel een aantal 
vragende partijen wisselen van afvalpartner. Het is ook zichtbaar dat de aabiedende partijen hierop 
beginnen in te springen. In plaats van een verbrandingsinstallatie te verkopen als een plaats waar het 
afval verbrandt kan worden voor een bepaalde prijs doet men nu ook moeite om op de voordelen 
van de eigen AVI te wijzen. Termen als ‘HR-AVI’ stellen niet veel voor maar worden gebruikt om de 
vraagzijde van de markt te overtuigen van de kwaliteit en milieuvriendelijkheid van de eigen 
installaties. Waar de verschuiving naar een vraaggestuurde markt voor veel consumptiegoederen al 
lang geleden heeft plaatsgevonden lijkt dit nu ook langzaam het geval binnen de afvalsector. 
 

Ontwikkeling: Invloed op deelsectoren: Effect: 

1. Hernieuwde 
consolidatiegolf 

Allen Verhoogde marktconcentratie in alle 

deelsectoren 

2. Stortverbod in Duitsland Afvalverbranding en Storten Tekort aan afvalverbrandingscapaciteit en 
(tijdelijke) opleving stortsector. 

3.  Begin verandering van 
aanbodgestuurde markt naar 
vraaggestuurde markt 

Allen Toenemende macht van vragende partijen, meer 
samenwerkingsbereidheid tussen vragende 
partijen, opkomende productdifferentiatie aan 
de aanbodzijde van de markten.  

(Tabel 1: marktontwikkelingen, de betrokken deelsectoren en het effect) 

De interessante vraag bij deze algemene ontwikkelingen binnen de afvalbranche is of deze ook leiden 
tot situaties waarin de overheid eventueel zou kunnen (of moeten) ingrijpen, of zoals de vraagstelling 
van het onderzoek luidt: “Geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe 
reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche?”. 

8.2 Conclusies uit de marktstructuuranalyse  
 
Om deze vraag te beantwoorden is het nodig gebleken om de afvalsector op te splitsen in een aantal 
deelsectoren. Deze deelsectoren zijn in vergelijking met elkaar zo divers dat alleen een analyse van 
de gehele afvalbranche niet zou volstaan. Hiertoe zijn de deelsectoren los van elkaar geanalyseerd 
aan de hand van de structuurelementen uit het SGR-schema van Bain (Bain, 1951) om te komen tot 
een globaal economisch beeld van elke deelsector. De bevindingen van deze analyses, zoals te lezen 
in hoofdstuk zeven, kunnen samengevat worden zoals in tabel 2. De basis van de analyses, de 
beoordelingsvariabelen van Bain, geven ook bij een onderlinge vergelijking een interessant beeld van 
de volledige sector.  
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(Tabel 2: de structuurelementen van het SGR-model (Bain, 1951) per deelsector) 

Afvalinzameling 
Afvalinzameling kent slechts weinig overheidsregulering aangezien het potentieel gevaar voor het 
milieu beperkt is. Het ontbreken van deze link resulteert in een deelsector die vergelijkbaar is met 
vele andere sectoren in de economie. Er zijn zeer veel verschillende inzamelaars en zelfs zeer diverse 
organisatievormen voor inzameling wat zorgt voor een zeer beperkte marktconcentratie, ondanks de 
verdere consolidatieontwikkeling binnen de afvalbranche. Ook productdifferentiatie en 
toetredingsbelemmeringen spelen geen rol van betekenis binnen de deelsector afvalinzameling. Wat 
opvalt, is de hoge mate van samenwerkingsbereidheid binnen de deelsector, aan de vraagzijde van 
de markt. Het komt regelmatig voor dat gemeenten samenwerken in een gezamenlijke 
afvalinzamelingdienst, wat relatief uniek is voor de afvalbranche. Hoewel deze 
samenwerkingsbereidheid wel aanwezig is, maakt niet meer dan 17% procent van de gemeenten 
gebruik van een samenwerkingsverband met andere gemeenten. Dit is in vergelijking met de andere 
deelsectoren hoog maar relatief gezien niet opvallend. Een nieuwe ontwikkeling is dat gemeenten 
samen onderhandelen met private partijen over contracten. Door gezamenlijk op te trekken 
proberen zij hiermee een beter contract eruit te slepen. Dit is een zichtbaar gevolg van een 
ontwikkeling naar een meer vraaggestuurde markt. Verder kent het Duitse stortverbod geen invloed 
op de deelsector, dit verbod heeft geen invloed op de hoeveelheid afval die ingezameld moet 
worden. Binnen de deelsector inzameling lijkt, aan de hand van de marktstructuurelementen van 
Bain, geen aanleiding te bestaan voor overheidsingrijpen. De markt functioneert normaal en er zijn 
geen aanwijzingen dat de markt in zijn functioneren wordt belemmerd door bijvoorbeeld een hoge 
marktconcentratie of hoge toetredingsbelemmeringen. 

Nuttig hergebruik 
De deelsector nuttig hergebruik kent een gemiddelde druk van overheidsreguleringen. De sector 
kent meer wetgeving dan de deelsector inzameling maar beduidend minder dan de sectoren 
afvalverbranding en storten. Dit is ook in lijn met de Ladder van Lansink; deelsectoren die het meeste 
gevaar voor het milieu opleveren zijn het zwaarst gereguleerd, waarbij afvalverwerking door storting 
of afvalverbranding zonder energiewinning zoveel mogelijk vermeden moet worden. De 
marktconcentratie is zeer beperkt en ook de toetredingsbelemmeringen en 
samenwerkingsbereidheid levert geen bijzondere conclusies op. De enige vorm van 
toetredingsbelemmering die de deelsector kent is de verlening van een vergunning voor bijvoorbeeld 
een ijzerrecyclaar. Deze vergunning is, in vergelijking met bijvoorbeeld een 
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afvalverbrandingsinstallatie of een stortplaats, relatief gemakkelijk te verkrijgen. De deelsector nuttig 
hergebruik is, mede door zijn diversiteit aan kleine handelaren, slecht georganiseerd. Dit heeft als 
resultaat dat rapportages over de sector vaak een behoorlijk aantal jaren achterlopen. Als gevolg 
hiervan is de productdifferentiatie onbekend. Ook de sector nuttig hergebruik kent, aan de hand van 
de structuurelementen van Bain, geen aanleiding om eventueel over te gaan tot nieuwe 
reguleringen. De toetsing aan de structuurelementen levert het beeld van een evenwichtige 
deelsector op zonder opvallend uitschieters.  
 
Afvalverbranding 
Afvalverbranding kent een sterke overheidsinvloed. Dit omdat het verbranden van afval een relatief 
zware druk legt op het milieu. Voor de verlening van een vergunning voor de bouw van een 
afvalverbrandingsinstallatie is een uitgebreid traject nodig waarbij aan veel eisen voldaan moet 
worden. De afvalverbranding dient tevens, bij voorkeur, plaats te vinden met herwinning van energie 
wat ervoor zorgt dat er ook een geschikt regionaal verzorgingsgebied aanwezig moet zijn. Dit zorgt 
voor een bijzonde toetredingsbelemmering. De score op de Herfindahl-index (H-index) geeft met 
0.203 een gezonde marktconcentratie weer. Hierbij kan geconcludeerd worden dat de toenemende 
consolidatie binnen de afvalbranche tot nu toe niet heeft geresulteerd in een hoge 
marktconcentratie. De deelsector afvalverbranding merkt echter wel de invloed van de tweede 
ontwikkeling binnen de afvalbranche. Het Duitse stortverbod heeft ervoor gezorgd dat brandbaar 
afval dat eerst naar Duitsland werd geëxporteerd nu in Nederland zelf verbrand moet worden. Dit 

heeft geleidt tot een tekort aan verbrandingscapaciteit in Nederland wat van invloed is op de 
samenwerkingsbereidheid van de ondernemingen achter de afvalverbrandingsinstallaties. Deze 
marktgroei zorgt er momenteel voor dat nieuwe aanbieders van verbrandingscapaciteit zonder 
concurrentieproblemen in de markt gepast kunnen worden, resulterend in een grotere 
samenwerkingsbereidheid (aan de aanbodzijde) tussen de aanbieders van verbrandingscapaciteit 
binnen deze deelsector. De kans op misbruik hiervan is echter relatief klein omdat het gaat om een 
tijdelijke situatie. Zoals in paragraaf 7.3.1 te lezen is, staan er een aantal nieuwe installaties en 
uitbreidingen in de planning die er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat het aanbodtekort van 
verbrandingscapaciteit snel zal verdwijnen. Bovendien is Duitsland zelf ook in hoog tempo haar 
verbrandingscapaciteit aan het uitbreiden wat de export van brandbaar afval naar Duitsland weer 
mogelijk zal maken.  
Een opkomend fenomeen binnen de deelsector is dat afvalverbrandingsinstallaties schermen met de 
mate van energiewinning die zij kunnen behalen. Dit staat symbool voor de ontwikkeling richting een 
meer vraaggestuurde markt binnen de afvalbranche. Men gebruikt hier zelfs de term ‘HR-AVI’ om 
zich af te zetten tegen ‘normale’ AVI’s met een lager rendement. Hierdoor bedienen de AVI’s zich 
sinds kort van productdifferentiatie binnen de markt. Echter, het gaat niet om technieken die 
eigendom zijn van de ondernemingen achter de AVI’s maar om bouwtechnieken die eigendom zijn 
van bouwbedrijven. Er zijn zijn hierdoor geen ondernemingen die hun product als relatief uniek 
binnen de deelsector kunnen beschouwen en differentiatie in AVI’s is een gevolg van de vooruitgang 
in bouwprocessen die beschikbaar zijn voor elke onderneming. De toetredingsbelemmeringen tot de 
sector hebben een gemiddeld niveau, ze bestaan voornamelijk uit de hoge kosten die gepaard gaan 
met het bouwen van een afvalverwerkingsinstallatie. Aan de hand van de structuurelementen van 
Bain geeft ook de deelsector afvalverbranding een gezond beeld. Marktconcentratie en 
toetredingsbelemmeringen bevinden zich op een gemiddeld niveau terwijl de 
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samenwerkingsbereidheid en de productdifferentiatie zich hier iets boven bevinden. Bij de 
samenwerkingsbereidheid gaat het echter om een tijdelijke situatie van maximaal vijf jaar wat 
misbruik hiervan voor ondernemingen risicovol maakt. Bij de productdifferentiatie ligt de sleutel 
hiertoe bij de bouwbedrijven achter de AVI’s in plaats van bij de afvalondernemingen zelf. Ook deze 
deelsector geeft dus, op dit moment, geen verdere aanleiding tot nieuwe reguleringen vanuit de 
overheid.  
 
Composteren en vergisten 
De deelsector composteren en vergisten kent een gemiddelde overheidsinvloed. Vergunningen zijn 
vereist maar de vereisten zijn minder zwaar dan bij bijvoorbeeld de afvalverbrandingsector of de 
stortsector. De marktconcentratie is met een Herfindahl-index van 0.223 normaal te noemen. Dit 
heeft ook te maken met het feit dat de composteer- en vergistinginstallaties geografisch verdeeld 
zijn over het land. Iedere provincie heeft tenminste één installatie binnen haar grenzen. Wat wel 
opvalt binnen deze sector is de lage samenwerkingsbereidheid. Dit heeft te maken met het feit dat 
de markt voor het composteren en vergisten van afval krimpt. Hierdoor ontstaat er spanning tussen 
de ondernemingen op de markt wat zorgt voor een lagere samenwerkingsbereidheid. Een aantal 
installaties zijn al gestopt de afgelopen jaren. Productdifferentiatie is niet aanwezig binnen de sector 
maar er zijn wel toetredingsbelemmeringen. Zo is het kostbaar om een geschikte installatie te 
bouwen. Aangezien de markt bovendien krimpt, is dit een zeer onaantrekkelijke sector voor nieuwe 
toetreders. De recente ontwikkelingen binnen de afvalbranche lijken weinig tot geen invloed te 

hebben op de deelsector. Het Duitse stortverbod heeft geen effect op deze deelsector en de huidige 
consolidatiegolf brengt nog geen opvallend hoge marktconcentratie met zich mee. Aan de hand van 
de marktstructuurelementen is de deelsector composteren en vergisten dus een gemiddelde sector 
zonder uitschieters. Geen van de structuurelementen geeft aanleiding tot nader onderzoek door de 
overheid.  

Storten 
De deelsector die het meest in het oog springt, is de deelsector ‘storten’. Dit omdat de 
overheidsregulering en de toetredingsbelemmeringen zeer sterk zijn en ook de marktconcentratie 
hoog. De mate van overheidsregulering en toetredingsbelemmeringen wordt veroorzaakt door het 
feit dat de overheid het storten van afval zo veel mogelijk wil beperken. Het storten van afval 
beschouwt men als een laatste verwerkingsmogelijkheid voor afval als alle andere opties niet 
mogelijk blijken. Hierdoor is de wetgeving hieromtrent zeer streng. Met een Herfindahl-index boven 
de 0.740 is de marktconcentratie binnen deze deelsector zeer hoog. Echter, het overgrote deel van 
deze score is een gevolg van de positie van de overheid zelf. Een groot deel van de stortplaatsen in 
Nederland zijn eigendom van de staat wat zorgt dat alleen de overheid zelf al een score van 0.740 
neerzet op de Herfindahl-index. Aangezien de overheid het storten tot een minimum wil beperken is 
er, op de lange termijn, sprake van een krimpende markt. Dit is momenteel echter niet het geval als 
een gevolg van het Duitse stortverbod. Afval dat niet in Nederland verbrandt kan worden door een 
gebrek aan capaciteit wordt nu met een ontheffing gestort. Verder is productdifferentiatie niet 
aanwezig, een stortplaats wordt niet op een andere manier gezien dan als een stortplaats. Er is 
binnen deze deelsector dan ook geen sprake van een ontwikkeling richting een meer vraaggestuurde 
markt. De structuurelementen geven een beeld van een slecht functionerende markt in deze 
deelsector. Dit is echter het gevolg van de overheid zelf en het is dan ook de vraag of dit een bewust 
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streven is. Het is voor de overheid handig om een sterke positie binnen deze markt in te nemen 
aangezien ze het storten tot een minimum wil beperkten. Het is echter de vraag of het bezetten van 
bijna de volledige markt hiervoor nodig is. Ook andere sterk gereguleerde sectoren zoals de 
deelsector afvalverbranding kennen sterke milieueisen maar hier blijkt het, zonder 
noemenswaardige problemen, mogelijk om de markt grotendeels aan de private sector over te laten.  

8.3 Aanbevelingen 

Uit de analyse per deelsector is gebleken dat de meeste sectoren een heel gezond beeld laten zien. 
De marktstructuurelementen van Bain geven over het algemeen geen reden tot twijfel aan het 
functioneren van de huidige markt in de verschillende deelsectoren. Er kan dan ook, op basis van de 
structuurelementen, gesproken worden van een afvalmarkt die goed lijkt te functioneren. Ter 
beantwoording van de onderzoeksvraag geeft alleen de deelsector storten aanleiding tot nader 
onderzoek. De zeer hoge marktconcentratie en toetredingsbelemmeringen die wordt veroorzaakt 
door de positie van de overheid staan een vrije marktwerking in de deelsector in de weg. De 

overheid is zelf verantwoordelijk is voor deze situatie en het is de vraag of deze gewenst is. Met 
betrekking tot het beleid voor economische markten heeft de overheid globaal gezien vier 
verschillende mogelijkheden (Min. van EZ, 2008; McKinsey, 2002): 

- Terugtreden 
- Stimuleren 
- Reguleren 
- Ondernemen 

 
Daarbij is de overheid in de deelsector storten op dit moment duidelijk actief als zowel ‘ondernemer’ 
als ‘regulator’. De positie van ‘regulator’ is hierbij vanzelfsprekend, kijkend naar de wens van de 
overheid om het storten zo ver mogelijk terug te dringen. Of de positie van ‘ondernemer’ in de 
huidige vorm ook zo noodzakelijk is valt te betwijfelen. In de overige deelsectoren binnen de 
afvalbranche hebben private partijen inmiddels grote delen van de markt in de handen, zonder dat 
dit geleidt heeft tot incidenten of andere situaties die zouden pleiten voor het terugdraaien van deze 
privatisering. Het zou hierom interessant zijn om de deelsector nader te bekijken en, wanneer dit 
vanuit overheidsoogpunt interessant is, de mogelijkheden voor een meer volledige privatisering en 
een betere vrije marktwerking te onderzoeken.  

In het SGR-schema van Bain vormt de analyse van de structuurelementen de eerste stap in de 
analyse van een volledige markt (Bain, 1951). De structuurelementen zijn verantwoordelijk voor de 
uiteindelijke invulling van de markt als ‘afbakening’ van de grenzen. Naar aanleiding van de in dit 
onderzoek gepresenteerde analyse van de structuurelementen binnen de afvalbranche is het 
interessant om ook de vervolgstap te zetten. Nader onderzoek zou zich kunnen richten op de andere 
onderdelen van het SGR-schema, te weten het gedrag dat voortkomt uit deze marktstructuur en het 
resultaat hiervan. Zowel het gedrag als het resultaat komt al regelmatig terug in dit onderzoek maar 
voor een compleet beeld van de gehele afvalbranche en een juist invulling van het SGR-schema zou 

ook hiervan een volledige analyse plaats moeten vinden.   
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