
Wat gebeurt er met het geld dat met afvalscheiding wordt verdiend? 
 
“Komt in Arnhem het geld dat met afvalscheiding wordt verdiend, weer ten goede van de 
maatschappij of is dit winst voor de commerciële afvalverwerkers?”, zo vraagt een 
deelnemer aan 100-100-100 zich af op het forum. Deze vraag is lastig eenduidig te 
beantwoorden. Het hangt namelijk sterk af van over welke afvalstroom je het hebt en dan 
nog zijn er wel wat onduidelijkheden.  
 
Oud papier wordt in Arnhem bij benedenhuisbewoners maandelijks ingezameld door 
verenigingen. De opbrengst daarvan (€ 43,- per ton) komt ten goede aan de kas van deze 
verenigingen. De opbrengst van het oud papier dat via ondergrondse containers (hoogbouw) 
wordt ingezameld is voor de gemeente Arnhem.  
 
Het Arnhemse gft-afval dat met de groene containers wordt ingezameld, wordt 
gecomposteerd. Elk voorjaar biedt de gemeente  de Arnhemse inwoners aan gratis een zak 
compost af te halen bij een afvalbrengstation. Wat er met de overige compost gebeurt is en 
wie daar aan verdient is ons niet duidelijk.  
 
Het nog vrij nieuwe systeem van gescheiden inzameling van plastic (via Plastic Heroes) lijkt 
op dit moment meer geld te kosten dan dat het geld oplevert. Deze inzamel- en 
verwerkingskosten worden via het landelijke Afvalfonds betaald door de verpakkingsindustrie 
die de producten op de markt brengt. Uiteindelijk betaalt de consument de kosten via de 
winkelprijs van het product. 
 
Kleinere afvalstromen zoals oude frituurolie en –vet en oude inktcartridges worden op 
verschillende locaties in Arnhem apart ingezameld. Frituurolie en –vet wordt bijvoorbeeld 
door De Groene Vos ingezameld in gele containers die door het bedrijf Beneluxvet worden 
opgehaald als ze vol zijn. De opbrengst is een schommelende marktprijs en levert De 
Groene Vos een kleine bijverdienste op. De opbrengst van de inzameling van inktcartridges 
gaan vaak naar een goed doel. De  
opbrengst van de inktcartridges die door De Groene Vos ingezameld worden, komt ten 
goede aan KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij).  
 
Kortom, wie er financieel profiteert van het feit dat afvalstoffen weer als grondstoffen worden 
gebruikt, verschilt per situatie. In ieder geval is de gemeente verantwoordelijk voor 
inzameling van huishoudelijk afval en zij bekostigt de inzamel- en verwerkingskosten uit de 
afvalstoffenheffing die alle inwoners jaarlijks betalen. Als de gemeente bespaart op de 
verbrandingskosten en/of verdient op verkoop van grondstoffen (oud papier bijv.), lijkt het 
voor de hand te liggen dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. Een variant hierop is diftar 
(gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing) dat de komende maanden in de 
Arnhemse gemeenteraad wordt besproken. In dat geval betalen inwoners een hogere 
afvalstoffenheffing naarmate zij meer restafval aanbieden. 

Deze materie leent zich goed voor bespreking tijdens de masterclasses afval=grondstof die 
tijdens het 100-100-100-project worden georganiseerd. Geert Steeghs, manager 
overheidsdiensten van SUEZ zal tijdens deze bijeenkomst onder meer vertellen over de 
financiële aspecten rondom afval = grondstof. Voor de masterclass op woensdag 19 oktober 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan via degroenevos@100-100-100.nl 
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