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Voorwoord

Ook in 2021 werd onze branche aangewezen als vitale sector ten tijde van het Coronavirus. We mogen 
trots zijn op de diehards, de Helden van de afvalinzameling, die onverminderd doorwerkten. Ook tijdens 
het winterse weer in februari en de overstromingen in Limburg in juni zorgde onze branche voor het 
weer begaanbaar maken van de getroffen gebieden. Grandioos!

2021 was het ook het eerste jaar waarin Wendy en ik als duo aan de slag mochten. Ondanks de hybride 
vergadercultuur is dat een mooie start geweest. 

Het bestuur heeft gesproken over het functioneren en de rol van het bestuur. Wat willen we behouden 
en wat kan beter? We hebben in samenwerking met leden een nieuwe Meerjarenstrategie vastgesteld 
met duidelijkheid over rollen, aandachtsgebieden en de inrichting van de vereniging. 

Het bureau van de NVRD verdient een compliment voor de wijze waarop ze de vereniging draaiende 
hebben gehouden. Er is, met deels een nieuw team, veel werk verzet om de schwung in de vereniging te 
houden. Zo waren we actief op diverse fronten binnen het UPV-dossier, zoals de nadere afspraken en 
invulling van de raamovereenkomst verpakkingen en het voorbereiden / vormgeven van nieuwe UPV’s. 
Ook is in 2021 samen met partners gewerkt aan het nieuwe programma VANG-huishoudelijk afval. 

In 2021 zochten we creatief naar manieren waarop onze leden elkaar konden ontmoeten, hoofdzakelijk 
online en soms live. Zo organiseerden we met Cure een online jaarcongres en in het najaar met de 
Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie (live). 

Ik eindig waar ik begon, met de AfvalHelden. In 2021 deden honderd leden mee aan de Week van de 
AfvalHelden. Zij zetten hun AfvalHelden in het zonnetje. Een initiatief dat m.i. moet worden voortgezet. 
Vaktrots en respect voor het ambacht zijn wezenlijk voor ons succes. Ons werk is voor de samenleving 
en ons land van groot belang. Dat succes bouwen we met elkaar, maar in de eerste plaats door onze 
mensen in de uitvoering. Zij realiseren iedere dag waar wij voor willen staan: een gezond, schoon en 
veilig land, voorbereid op de komende generaties.



Verbinder

We brengen onze leden bij 
elkaar om zo publiek 
ondernemerschap te 
vergemakkelijken en 
onderlinge kennisuitwisseling 
te stimuleren 

Meerjarenstrategie

Verbinden naar de toekomst

Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de vier inhoudelijke thema’s die wij in 2021 in 
onze Meerjarenstrategie 2021-2025 hebben gedefinieerd. Middels interviews, gesprekken, 
ledensessies, brainstorms en een enquête kwamen de wensen van leden in beeld. We stelden 
aan de hand hiervan vier inhoudelijke hoofdthema’s vast. We gebruiken deze thema’s om onze 
activiteiten en rollen te structureren. 

1. Circulaire samenleving
2. Schone en aantrekkelijke leefomgeving 
3. Goed werkgeverschap
4. Publiek ondernemerschap 

Ambassadeur

We treden op als adviseur 
van goed werkgeverschap 
en vakmanschap voor een 
duurzame en veilige 
inzetbaarheid van alle 
medewerkers van onze 
leden 

Belangenbehartiger

We nemen een actieve, 
agendasettende rol met 
heldere standpunten aan. 
We hebben zichtbaar 
invloed op voor onze 
leden relevante thema’s 
en dossiers 

Kennismakelaar

We ontsluiten en delen 
relevante kennis breed, 
faciliteren onderling een 
actieve uitwisseling en 
stimuleren reflectie 
onder leden en relevante 
partners

https://nvrd.nl/Downloads/NVRD-Meerjarenstrategie-DEF%202021%20-%202025.pdf.pdf


Wij willen toe naar een circulaire economie. 
Onze leden leveren hier een belangrijke 
bijdrage aan en hebben de ambitie die rol 
verder uit te bouwen. Om dit te bereiken 
denken wij breed en integraal mee over de 
gehele keten. 

Circulaire

samenleving.



Producentenverantwoordelijkheid

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 
(UPV) is één van de dossiers waar wij in 2021 
veel op hebben ingezet. Niet alleen op 
bestaande UPV-constructies zoals 
verpakkingen, batterijen en AEEA, maar ook 
op nieuwe UPV’s voor matrassen, textiel, SUP 
en in de toekomst zitmeubilair. 

Voor elke (nieuwe) stroom wordt een 
onderzoeks- en onderhandelingstraject 
afgelegd, waarbij de verdeling van 
verantwoordelijkheden telkens opnieuw aan 
de orde wordt gesteld. Als NVRD brengen wij 
bij ieder traject de uitgangspunten en 
randvoorwaarden onder de aandacht, 
waaronder ook de gemeentelijke 
inzamelstructuur die hier een rol in kan en 
moet spelen. Daarom zijn wij in 2021 een 
onderzoek gestart naar de rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
gemeenten en hun publieke 
inzamelorganisaties enerzijds en 
producenten/importeurs anderzijds, bij de 
invulling van een UPV. Dit onderzoek wordt in 
2022 afgerond en gepubliceerd.

Verpakkingen 

Het dossier Verpakkingen heeft in 2021 voor 
veel inzet en discussie gezorgd, met name op 
het PMD-dossier. Dit omdat de afspraken in de 
Ketenovereenkomst 2020-2029 door partijen 
verschillend worden geïnterpreteerd. 
Hierdoor is het niet gelukt om in 2021 tot 
nieuwe afspraken te komen over de 
bronscheidingsvergoeding voor 2022. 

Daarnaast is veel aandacht besteed aan de 
kwaliteit en recyclebaarheid van de 
ingezamelde fractie. Om meer kennis te 
krijgen over de recyclebaarheid van de 
ingezamelde kunststof verpakkingen hebben 
wij Wageningen University and Research 
opdracht gegeven hier onderzoek naar te 
doen. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 27% 
van de kunststof verpakkingen goed 
recyclebaar is en 29% eenvoudig aan te 
passen.

Daarnaast is in verschillende werkgroepen 
met het Afvalfonds en Nedvang gewerkt aan 
het verbeteren van de kwaliteit en acceptatie 
van de ingezamelde fractie door middel van 
kennisdeling. Zowel in PKO-werkgroepen als 
binnen het programma VANG zal hier in het 
komende jaar extra aandacht voor komen. 

Internationaal

De activiteiten ontplooid door ISWA hebben 
sterk geleden onder de coronacrisis. Het 
gebrek aan mogelijkheden voor persoonlijke 
interactie en netwerken maakte dat het 
draagvlak voor projecten steeds verder 
terugzakte. In 2022 zal het door de NVRD 
gefinancierde ISWA CALC-project een nieuwe 
impuls krijgen. Ook gaat men aan de slag met 
een voorstel voor een nieuwe 
batterijenrichtlijn, gericht op een ketenaanpak. 

Tot slot verwachten we begin 2022 de 
resultaten van een inventariserend onderzoek 
naar de wereldwijde ontwikkelingen op het 
gebied van duurzame logistiek voor 
afvalbeheer.

https://research.wur.nl/en/publications/recyclebaarheid-van-nederlandse-kunststofverpakkingen-de-status-v


VANG

De NVRD is een belangrijke partner in het 
Uitvoeringsprogramma VANG-huishoudelijk 
afval. Met de herijking van dit programma 
voor de periode 2021-2025 is een 
belangrijke stap gezet voor het toekomstig 
gemeentelijk grondstoffenbeleid. 

Voor de periode 2021-2025 komt het 
accent nog sterker te liggen op de kwaliteit 
van ingezamelde stromen. Deze 
verschuiving in focus gaat een grote impact 
hebben op gemeenten. Dit komt bovenop 
de huidige doelstellingen ten behoeve van 
het nog beter scheiden van afval. 

Wij ondersteunen onze leden hier intensief 
bij door middel van onze VANG-support en 
leernetwerken voor textiel en GFT. De 
leernetwerken zijn afgesloten met een 
excursie naar een GFT verwerker en textiel 
sorteerder. Hierin werken we nauw samen 
met onze ketenpartners. 

In 2021 hebben wij ruim 100 gemeenten 
ondersteund bij het vormgeven en 
implementeren van VANG-beleid. 

Documenten

• Regie op kwaliteit GFT, handboek voor gemeenten

• Update GFT wel/niet lijst 

• Regie op de textielketen, handboek voor gemeenten

• Rapport neveneffecten Diftar

• Rapport Financiële implicaties van Diftar VANG support

• Diftar als beleidsinstrument bij huishoudelijk afvalbeheer

• Handreiking afvalbeleid gemeenten

• Manifest UPV Textiel

• Handreiking samenwerking tussen gemeente en de kringloop

Samen met onze leden  

Stuurgroep Circulaire Samenleving

• Expertgroep Afval PKO
• Expertgroep AWA
• Expertgroep Matrassen
• Expertgroep Textiel
• Expertgroep UPV

https://nvrd.nl/Downloads/Handboek%20regie%20op%20kwaliteit%20GFT.pdf
https://vang-hha.nl/wel-lijst/
https://nvrd.nl/Downloads/202106%20handboek-regie-op-de-textielketen.pdf
https://nvrd.nl/Downloads/Neveneffecten%20Diftar.pdf
https://vang-hha.nl/kennisbibliotheek/financiele-implicaties-diftar/
https://nvrd.nl/Downloads/Onderzoek%20Diftar%20IPR%20Normag%20RWS%2025-01-2021.pdf.pdf
https://nvrd.nl/Downloads/NVRD%20handreiking%20Afvalbeleid%20gemeenten%20juli%202021.pdf
https://nvrd.nl/Downloads/Manifest%20UPV%20Textiel.pdf
https://nvrd.nl/Downloads/Handreiking%20samenwerking%20gemeente%20en%20kringloop.pdf


Voor de leefbaarheid van een stad of dorp is de 
openbare ruimte erg belangrijk. Niet alleen 
moet de buitenruimte schoon, veilig en 
bruikbaar zijn; ook bij het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen als hittestress en 
biodiversiteit is de buitenruimte van belang. 
Onze leden spelen hier een belangrijke rol. 

Schone en

leefbare gemeenten.



Single Use Plastics (SUP)

Vanaf juli 2021 is de Single Use Plastic-
richtlijn ingevoerd in alle Europese 
lidstaten. Deze richtlijn, in Nederland 
vertaald als het ‘Besluit Kunststoffen 
Eenmalig Gebruik’, richt zich op het 
voorkomen van plastic zwerfafval en het 
terugdringen van plastic 
wegwerpproducten. 

De implementatie heeft gevolgen voor 
gemeenten. Vandaar dat we in nauwe 
samenwerking en in gezamenlijkheid met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) dit dossier op de voet hebben 
gevolgd en van input hebben voorzien. We 
hebben ons met name op de Uitgebreide 
Producentenverantwoordelijkheid (UPV) 
gericht. 

Producenten worden vanaf 2023 
verantwoordelijk voor de kosten van het 
opruimen van SUP-(zwerf)afval. 
Gemeenten ontvangen een vergoeding 
voor dat deel van de opruimkosten dat 
betrekking heeft op verpakkingen, 
drinkbekers, lichte plastic tassen, vochtige 
doekjes, tabaksproducten (met filters) en 
ballonnen. 

Verder worden producenten verplicht een 
passend innamesysteem voor alle 
verpakkingen in de openbare ruimte aan te 
bieden (prullenbakken) en hiervoor de 
kosten te dragen. Hierover blijven we in 
2022 in overleg.

Voor gemeenten verandert er dus veel. De 
huidige zwerfafvalvergoeding verdwijnt en 
daar komen een vergoeding voor 
opruimkosten en een kosteloos 
innamesysteem voor in de plaats.



Documenten

• Rapport bijplaatsingen

• Grip op Onkruid. De huidige stand van zaken in Nederland

• De NVRD is in 2021 een partnerschap aangegaan met 
leerstoel Managing Public Space met als doel het 
versterken van het wetenschappelijk werk- en denkniveau 
in de beheerwereld.  

Samen met onze leden  

Stuurgroep Schone en aantrekkelijke 
leefomgeving

• Expertgroep BOR
• Expertgroep Zwerfafval/SUP (met VNG)
• Adviesgroep Gladheidscongres
• Platform gladheidbeheer

Statiegeld

Vanaf juli 2021 wordt er statiegeld 
geheven op kleine plastic flessen. Dit is 
een belangrijke stap in de aanpak van 
zwerfafval in Nederland. 

Ook komt er met ingang van 31 december 
2022 statiegeld op blik. In 2021 hebben 
hierover diverse gesprekken gevoerd met 
onder andere Afvalfonds Verpakkingen 
om te komen tot een passend 
inzamelsysteem. 

https://nvrd.nl/Downloads/Rapport%20Effectieve%20aanpak%20van%20bijplaatsingen.pdf
https://nvrd.nl/Downloads/Grip%20op%20onkruid.%20Stand%20van%20zaken%20onkruidbestrijding%20Nederland-DEF.pdf
https://www.nvrd.nl/nieuws/artikel/default.aspx?item=136


Goed werkgeverschap is een breed en divers 
aandachtsgebied. Het varieert van arbo-technische 
aspecten, veiligheid en professionalisering tot de 
algehele reputatie van onze sector en trots op haar 
medewerkers. Onze leden voelen bovendien een 
bovenmatige maatschappelijke betrokkenheid bij 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
hierin faciliteren en ondersteunen we onze leden. 

Goed

werkgeverschap.



Week van de AfvalHelden

In 2021 nam de NVRD het initiatief voor de 
eerste Week van de AfvalHelden. Een week 
waarin alle praktisch uitvoerders in de 
branche, van groenmedewerker tot 
chauffeur, in het zonnetje staan. 100 leden 
deden mee en dekten daarmee bijna heel 
Nederland. Zij toonden hun trots en 
waardering door middel van verschillende 
initiatieven: van bedrukte mokken en 
uitgedeelde ontbijtjes tot vlogs en 
drukbezochte foodtrucks. Toenmalig 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
opende de week bij Meerlanden. Hier ging 
zij in gesprek met AfvalHelden en 
overhandigde zij het eerste exemplaar van 
het speciaal ontwikkelde magazine De 
AfvalHeld. 

Bekijk hieronder de aftermovie:

Ongevallenenquête

Voor het derde jaar op rij heeft de NVRD in 
samenwerking met de Vereniging 
Afvalbedrijven de Ongevallenenquête 
uitgevoerd. In de loop van 2021 werden de 
resultaten over 2020 bekend. De resultaten 
laten het beeld zien van een ongeveer 
gelijkblijvende IF-index voor de ongevallen 
die verzuim tot gevolg hebben. 

Bij verwerkers is de index toegenomen, bij 
rioleringsbeheer is deze afgenomen tot nul 
(nul verzuim-ongevallen) en bij de grootste 
groep van inzamelaars is de index licht 
gedaald. We hebben in 2021 de 
Ongevallenenquête actiever onder de 
aandacht gebracht van onze leden. De 
respons steeg met 80% ten opzichte van 
2020, wat de representativiteit voor de 
sector als geheel zeer ten goede komt.

Corona

Ook in 2021 drukte COVID een stevige 
stempel op de Nederlandse samenleving. 
Aan het begin van het jaar ging een 
avondklok in, waarna wij onze leden actief 
informeerde over de te nemen stappen om 
ook ná 21.00 uur de straten schoon en 
ijsvrij te houden. 

In april keerde de Rijksoverheid een vierde 
steunpakket Corona-maatregelen uit aan 
gemeenten. De NVRD drong er met succes 
op aan dat hierin ook de extra kosten van 
afvalinzameling werden meegenomen. 

Samen met onze leden  

Stuurgroep Goed Werkgeverschap en 
Publiek Ondernemerschap

• Expertgroep Veiligheid
• Expertgroep Duurzame Inzetbaarheid

https://www.youtube.com/watch?v=NuO-_LUSouk&t=5s


Bij onze leden komen beleid en uitvoering letterlijk 
bij elkaar. Leden van de NVRD opereren vanuit het 
publieke belang, op een zo bedrijfsmatig mogelijke 
manier en tegen zo min mogelijk maatschappelijke 
kosten. NVRD ondersteunt hen hierin en behartigt 
het publieke belang bij zowel de nationale als 
internationale politiek. 

Publiek

ondernemerschap.



Benchmark Huishoudelijk Afval

In de Benchmark Huishoudelijk Afval 
vergeleken afgelopen jaar ruim 175 
gemeenten hun prestaties van het 
Coronajaar 2020 met elkaar. Voor het eerst 
was het invullen van de circulaire 
indicatoren verplicht. Hiermee verkrijgen 
we inzicht in de mate waarin bij 
huishoudens vrijgekomen grondstoffen 
weer de keten in worden gebracht. De 
eerste resultaten hiervan presenteerden we 
in vakblad GRAM. 

In 2022 zetten we dit voort en organiseren 
we aanvullende excursies naar diverse 
sorteerders en verwerkers. 

Klik hier en lees meer! 

ICT

De commissie ICT boog zich in 2021 over 
Stosag. Er is gesproken over het hoe, wat 
en waarom van de ontwikkeling van de 
Stosag tot Europese standaard. De verdere 
ontwikkeling en uitbouw van Stosag in 
2022 is besproken en voorgesteld aan het 
bestuur. 

Er is daarnaast specifiek aandacht geweest 
voor de soms lastige situatie waarin NVRD-
leden verkeren met hun bedrijfsvoering-
software nu leverancier AMCS heeft 
aangegeven met huidige systemen te gaan 
stoppen. De commissie blijft dit 
aandachtspunt en eventuele problemen die 
dit veroorzaakt bij onze leden goed 
monitoren en deelt actief kennis en 
ervaringen.

Duurzaam wagenpark

In aansluiting op het landelijke programma 
vanuit het ministerie I&W hebben we een 
koplopergroep samengesteld die 
voortvarend van start is gegaan. Doel van 
deze groep is om te komen tot een voor 
ieder NVRD-lid bruikbaar modelbestek 
(‘Programma van Eisen’) voor de 
aanbesteding van een door waterstof 
aangedreven inzamelvoertuig. Het 
landelijke programma wordt in 2022 
voortgezet, waarbij een subsidieregeling 
wordt ingericht. 

Samen met onze leden  

Stuurgroep Goed Werkgeverschap en 
Publiek Ondernemerschap

• Expertgroep ICT
• Projectgroep / Koplopergroep H2 

modelbestek
• Expertgroep Duurzaam Wagenpark
• Projectgroep Cyber Security (io)
• Projectgroep generiek procesmodel en 

functioneel ontwerp bedrijfsvoering (io)

https://www.benchmarkafval.nl/media/1061/bm-ha-in-gram-nr-02-maart-2022.pdf


Evenementen

Ook in 2021 hield corona ons 
land in de greep en dit had 
effect op onze evenementen. 
We bleven onze populaire 
NVRD-Talks organiseren en 
organiseerde ons jaarcongres 
online. Later in het jaar 
konden we onze deuren iets 
meer openen, bijvoorbeeld 
tijdens de Afvalconferentie in 
oktober 2021  

Afvalconferentie

De Afvalconferentie organiseerden we 
in oktober 2021 samen met Vereniging 
Afvalbedrijven. Tijdens deze hybride 
versie mochten we 205 deelnemers 
verwelkomen. 

Young NVRD

Young NVRD organiseerde in 2021 
drie bijeenkomsten. 

Jaarcongres 2021

Op 20 mei 2021 organiseerde de 
NVRD samen met Cure Afvalbeheer 
het allereerste online NVRD 
Jaarcongres. Vanuit het Klokgebouw 
in Eindhoven zonden we gesprekken 
met tafelgasten uit, afgewisseld met 
luchtige intermezzo’s van Paul de 
Munnik en een act van Victor Mids. 
Borrelen deden de 152 deelnemers 
met een toegezonden borrelpakket 
via online platform wonder.me. 

Regiobijeenkomsten

Regio Zuid organiseerde één live 
bijeenkomst, Regio Noord kwam 
tweemaal online bijeen. 

NVRD-Talks over:

• Circulaire Stadsdonut 
Amsterdam

• LAP3

• Waardering uiten zonder 
loonsverhoging

• Praktijkvoorbeelden Gladheid

• Het weer van 2020 en 2021

• Luierwebinar deel 1 & 2

• Klimaatimpact afvalscheiding 
huishoudelijk afval

• Aandacht voor kwaliteit PMD

• Afvalscheiding op scholen



Communicatie

Ons bereik groeit en daarmee 
groeit ook onze invloed. We 
gaan ons best doen om deze 
groei in 2022 door te zetten en 
verder te versnellen

75.800
bezoekers op onze website

+ 6.000 t.o.v. 2020

2.312
volgers op LinkedIn 

+ 544 t.o.v. 2020

10 GRAM-edities
boordevol interessante artikelen

236 nieuwsberichten
om onze leden te informeren

23 nieuwsbrieven
2.415 ontvangers

10 NVRD-Talks
over uiteenlopende onderwerpen



Organisatie

We zijn er als organisatie goed in 
geslaagd om het vertrek van enkele 
collega’s op te vangen door het 
aantrekken van zes nieuwe 
krachten. Zij brengen ons 
verfrissende ideeën, nieuwe 
inzichten en aanvullende kennis 

Nieuwe medewerkers van links naar rechts

• Eline Boshoven Relatiebeheer / ledenadministratie            Januari 2021
• Ralph Peters Public Affairs Juni 2021
• Guy van Wunnik Senior beleidsmedewerker  September 2021
• Gerjan den Hertog Junior beleidsmedewerker Oktober 2021
• Vera Scherders Beleidsmedewerker Januari 2022 
• Kelvin Derksen Communicatieadviseur Januari 2022 

* Rob Schram nam afscheid als penningmeester en werd opgevolgd door Hein Grafhorst

* ISWA detachering: Vanuit HMS is er vanaf juli 2021 een langdurige detachering ingevuld van een beleidsmedeweker bij het 
bureau van ISWA in Rotterdam. De periode daarvoor is de detachering bij ISWA ingevuld vanuit het NVRD bureau. 



Leden

Wij vertegenwoordigden op 31 
december 2021 in totaal 396 leden

• 179 regievoerende gemeenten
• 100 publieke bedrijven
• 114 leveranciers

Wel zijn er vanaf 1-1-2022 enkele 
wijzigingen. Zo heeft één lid haar 
lidmaatschap als publiek bedrijf 
opgezegd en gaan de gemeenten 
Heerhugowaard en Langendijk
samen verder als Dijk en Waard.
Verder hebben vijf leveranciers om 
verschillende redenen hun 
lidmaatschap opgezegd en hebben 
wij drie nieuwe leveranciers mogen 
verwelkomen



Financiën

Het effect van de coronacrisis 
is ook terug te zien in onze 
financiën. Bij het opstellen van 
onze begroting hebben we hier 
namelijk op geanticipeerd. 

Het werkelijke resultaat is 
aanzienlijk positiever. 

Staat van baten en lasten 2021
Realisatie

2021
Begroting

2021
Verschil realisatie/begroting

2021

Baten 2.071.245 2.059.200 12.045

Lasten

Directe lasten 524.151 585.500 -61.349

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 1.088.583 1.141.950 -53.367

Afschrijving materiële vaste activa 11.455 4.900 6.555

Huisvestings- en kantoorkosten 564.849 489.300 75.549

Som der lasten 1.664.887 1.636.150 28.737

Resultaat -117.793 -162.450 44.657

Financiële baten en lasten -7.417 -1.000 -6.417

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -125.210 -163.450 38.240

Onttrekking bestemmingsreserve extra uit 
te voeren projecten

61.855 0 61.855

Saldo -63.355 -163.450 100.095



Meer weten over de 
Koninklijke NVRD?

www.nvrd.nl

https://www.nvrd.nl/default.aspx
https://nl.linkedin.com/company/nvrd
https://twitter.com/NVRD

