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Achtergrond

Achtergrond
• Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) beoogt de transitie 

naar een circulaire economie

• Landelijk AfvalbeheerPlan 3:

• In het kader van het voorlichtingsprogramma Duurzaam Doen en het 

uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval worden burgers 

gestimuleerd om afval meer en beter te scheiden in hun directe 

woon-, reis- en consumeeromgeving.

• Gemeenten hebben een keuzevrijheid bij het vaststellen van het 

beleid voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

• Sectorplan 1: 

minimumstandaard = ‘verbranden’; 

sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige 

toepassing van (een deel van) het huishoudelijk afval is toegestaan, 

met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal 

verbrand moet kunnen worden. Voor de verwerking van de hierbij 

gevormde deelfracties / monostromen wordt verwezen naar de 

daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader.

Doel

Het omzetten van ambities naar de praktijk blijkt weerbarstig; het vertalen 

van beleidsambities in kwantitatieve gunningscriteria bij aanbestedingen 

brengt het risico met zich mee dat niet alle voor- en nadelen van een 

inzamel-, be- of verwerkingsoptie evenwichtig worden gewogen.

Doel

Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om 

de inzameling, be- of verwerking van (componenten uit) huishoudelijk afval 

op duurzame wijze aan te besteden, dat wil zeggen: leidend tot duurzame 

inzameling en verwerking van (componenten uit) huishoudelijk afval.

Deze Handreiking schrijft niet voor wat duurzaam is, maar presenteert 

verschillende suggesties en aandachtspunten die de aanbestedende dienst 

naar eigen inzicht kan (laten) waarderen en wegen.
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Context van afval-aanbestedingen

1. ‘Duurzaamheid’ kan in EMVI beter uit de verf komen

2. Afval(verwerking) wijkt af van het gangbare, omdat ‘afval’ een 

negatieve economische waarde heeft (ook in een circulaire economie)

3. Bovendien is het begrip ‘afval’ niet eenduidig te definiëren en is de 

kwaliteit van het afval niet te kwantificeren.

4. Het streven is om van een lineaire afvalketen te komen naar een 

circulaire afvalketen.

Van lineair (‘Ladder’ van Lansink)
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Naar circulair

Inhoud en opzet van de Handreiking

• Wet en regelgeving m.b.t. inzameling, be- en verwerking van afval

• Stand der techniek en innovaties

• Strategische keuzes bij de aanbesteding

• Duurzaamheid in bestekken

• Definities – People, planet, profit

• Criteria voor klimaat/CO2-reductie

• Criteria voor circulaire economie

• Criteria voor milieu

• Transportbewegingen

• Emissies

• Aanvullende criteria

• Procesmatige aandachtspunten



5

Wet en regelgeving m.b.t. inzameling, be- en 

verwerking van afval (1)

Met inzamelen wordt volgens LAP3 bedoeld het verzamelen van 

afvalstoffen, met inbegrip van voorlopig sorteren en de voorlopige 

opslag van afvalstoffen, en het transporteren van deze afvalstoffen naar 

een inrichting voor verwerking of een toepassingslocatie.

Daarbij dient als eerste de vraag te worden beantwoord of de voor te 

schrijven wijze van inzameling in overeenstemming is met de 

gemeentelijke inzamelverordening.

Voorts of de inzamelaar het eigendom van de afvalstoffen overneemt 

van de ontdoener op het moment van afgifte dan wel de aanbieder 

/opdrachtgever eigenaar blijft totdat de afvalstoffen zijn afgegeven op de 

plaats van bestemming.

Wet en regelgeving m.b.t. inzameling, be- en 

verwerking van afval (2)

Is de inzamelaar/opdrachtnemer bevoegd, d.w.z. geregistreerd op de 

lijst van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars (VIHB 

lijst)?

Wordt het ingezameld afval afgevoerd naar een (voor die afvalstof in 

die hoeveelheden) vergunde bestemmingslocatie?

Wordt het ingezamelde afval aldaar be- en/of verwerkt conform het 

gestelde in de voor die inrichting afgegeven ‘omgevingsvergunning 

voor het aspect milieu’?

Nb. Op basis van het zorgplichtbeginsel is de afvalaanbieder c.q. 

opdrachtgever gehouden zich te verifiëren van de legitimiteit van de te 

verkiezen invulling. 
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Stand der techniek en innovaties (1)

In algemene zin geven de Best Available Techniques (BAT) zoals 

deze zijn geformuleerd in Europese context (onder meer in de 

Best Reference Waste treatment (Bref) resp. Best reference

Incineration of waste) aan welke methoden met welke emissies 

als stand der techniek zijn te typeren.

Deze Best Beschikbare Techniek (synoniem voor de stand der 

techniek) vormt de basis voor het benoemen van de 

minimumstandaard in LAP3.

In LAP3 wordt aangekondigd dat - vaker dan in het verleden –

het LAP tussentijds zal worden gewijzigd c.q. geactualiseerd 

indien en zodra nieuwe innovaties in voldoende capaciteit 

beschikbaar zijn. Het is dus zaak steeds de meest actuele versie 

van het LAP als toetsingskader te hanteren.

Stand der techniek en innovaties (2)

Een goede kennis van de afvalmarkt kan/zal ertoe bijdragen dat wordt 

voorkomen dat een reactie wordt gegeven in de trant van: “Kan dat óók 

dan?” 

Dit tijdens de voorbereidingsfase of (nog erger) naar aanleiding van de 

inschrijvingen.
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Strategische keuzes bij de aanbesteding (1)

Het betreft (niet uitputtend) de volgende aspecten:

• Contractduur

Is het contract van zodanig duur dat een inschrijvende partij op 

financiële gronden verantwoord kan investeren in nieuwe technieken?

Een acceptabele terugverdientijd dient aan de orde te zijn; wil op de 

meest duurzame, innovatieve techniek ingeschreven gaan worden

• Integrale aanbesteding versus aanbesteding in percelen

De aanbestedende dienst kan kiezen voor regievoering (en verwerking 

per deelstroom contracteren) of kiezen voor een integrale aanbesteding 

van het afval. Daarbij wordt het ondernemerschap van de 

opdrachtnemer benut om tot optimalisatie van het verwerkingsresultaat 

te komen in termen van duurzaamheid, hoogwaardigheid en 

kosteneffectiviteit. Het zelf regie voeren vereist kennis (en formatie) bij 

de aanbestedende dienst. Integraal aanbesteden kan met minder 

investeringen vooraf, maar levert mogelijk een iets hoger, doch stabieler 

kostenniveau op .

Duurzaamheid in bestekken (2)

In recent vernieuwde Europese aanbestedingsrichtlijnen wordt aan 

overheden meer ruimte gegund om overheidsopdrachten mede in te 

richten op beleidsdoelen op gebied van duurzaamheid en milieu. Deze 

zijn onder meer vastgelegd in de Horizon 2020-strategie van Europa 

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/energy )

Artikel 1.4 lid 2 Aanbestedingswet verplicht aanbestedende diensten 

om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te halen uit 

overheidsopdrachten. Wat maatschappelijke waarde is bepaalt de 

aanbestedende dienst zelf middels verwijzing naar vastgestelde 

publieke doelstellingen (van haarzelf of andere overheden).

Of de duurzaamheidscriteria die de aanbestedende dienst stelt nu als 

gunningscriteria of anderszins meewegen, ze dienen hoe dan ook 

vertaald te zijn in meetbare prestaties.
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Strategische keuzes bij de aanbesteding (3)

De keuze voor een concessieovereenkomst

Wanneer tijdens de verwerking voldoende deelstromen ontstaan met 

een positieve waarde kan de aanbestedende dienst kiezen om een 

concessieovereenkomst aan te besteden in plaats van een opdracht 

tot verwerking. Aanbesteding van een concessie-overeenkomst is 

aan minder procedurele voorschriften gebonden dan een opdracht 

tot verwerking van afval. Bovendien kan op grond van publieke 

overwegingen een alleenrecht voor Diensten van algemeen 

economisch belang (DAEB) ook worden verleend aan een daartoe 

aangewezen dienstverlenend privaat bedrijf (waardoor mogelijk meer 

bereidheid verkregen kan worden om te investeren in innovatieve 

verwerkingsmethoden). Een concessie-overeenkomst legt de 

belangrijkste exploitatierisico’s bij de concessiehouder, doch laat de 

verantwoordelijkheden van de oorspronkelijke ‘ontdoener’ op basis 

van de afvalstoffenwetgeving onverlet. Feitelijk wordt dus alleen het 

‘economisch eigendom’ van het afval door de opdrachtgever of 

concessieverlener overgedragen. 

Strategische keuzes bij de aanbesteding (3)

Kennis van afvalstromen

Op de in het verwerkingscontract opgenomen prestatieniveaus van 

verwerking is slechts goed te sturen wanneer gewerkt wordt met 

voldoende gespecificeerde en onderscheiden afvalstromen. Een 

dergelijke specificatie is bovendien noodzakelijk om de wettelijke 

voorschriften met betrekking tot

afvalstoffenregistratie uit te (kunnen) voeren.

Functioneel specificeren

Indien innovatie uit de markt wordt verlangd is het verstandig niet 

technisch maar functioneel te specificeren. Hierbij wordt in de 

uitvraag het beoogde resultaat beschreven, de te leveren prestaties 

of het gebruiksdoel van het op te leveren product.
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Duurzaamheid in bestekken (3)

Definities – People, planet, profit

Het staat iedere aanbestedende dienst vrij om al naar gelang het 

onderwerp van de aanbesteding ‘duurzaamheid’ op eigen wijze te 

definiëren. Het is wel van belang hierbij zoveel mogelijk terug te grijpen op 

uitgangspunten en beleidsdocumenten die de eigen organisatie t.a.v. 

duurzaamheid heeft vastgelegd.

De criteria van duurzaam inkopen moet namelijk wel bij iedere 

aanbesteding opnieuw beleidsmatig verankerd zijn.

Streeft de inkopende organisatie bijvoorbeeld naar een lokaal of regionaal 

groengas-infrastructuur, dan kan de keuze voor het Planet-criterium 

‘Klimaat’ gebruikt worden om de opwerking van gft tot groengas hoger te 

waarderen dan de verwerking tot biogas voor een WKK-installatie.

Evenzo kan circulaire economie zwaarder wegen dan CO2-reductie en 

kunnen  bijvoorbeeld sociale criteria (‘People’) zwaarder wegen dan 

milieucriteria.

Duurzaamheid in bestekken (4)

Criteria voor klimaat/CO2-reductie

Naar mate het energetisch rendement van 

afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) hoger is, wordt de opwekking van 

energie door verbranding van fossiele brandstoffen elders 

gereduceerd. Dat laat zich vertalen in CO2-reductie.

Ook de ‘score’ van de afvalenergiecentrales op het vlak van 

energieprestatie (de intrinsieke rendementen zoals deze jaarlijks op 

http://www.lap2.nl/uitvoering-lap/status-avir1-d10)/ wordt 

gepresenteerd, kan hierbij een afwegingsfactor vormen. Maar niet 

enkel het onderscheid R1 (verbranden voor nuttige toepassing) of D10 

(verbranden als vorm van verwijderen) zou dan maatgevend moeten 

zijn, maar bovenal de daadwerkelijk geleverde energieprestatie 

(rendement). 
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Duurzaamheid in bestekken (5)
Samenvattend

People

a. Veiligheid (externe veiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid).

b. Gezondheid (arbeidsomstandigheden).

c. Social return (inzet van achterstandsgroepen op de arbeidsmarkt).

Planet

a. Klimaat (beperken van CO2-uitstoot bij de afvalverwerking).

b. Circulaire economie (schaarse grondstoffen, afval = grondstof).

c. Milieu (beperken van transportafstanden).

Profit

a. Circulaire economie (zo hoog mogelijke economische waarde uit 

organisch afval, metalen en kunststoffen genereren opdat ze

terugkeren in de kringloop).

b. Lokale/regionale economie (zoveel mogelijk € binnen de eigen regio 

houden resp. laten terugvloeien).

Duurzaamheid in bestekken (6)

Criteria voor klimaat/CO2-reductie

Doelstellingen op het gebied van klimaatbeleid vertalen zich in 

aanbestedingen in het terugdringen van CO2- emissies van de dienst 

of het werk.

Dit is voor de aanbestedende dienst te controleren door de mate van 

energieverbruik/-productie of CO2-uitstoot als gevolg van alle schakels 

in de afvalketen (van inzameling tot en met het opwerkingsproces.

Hierbij zouden tevens aan de orde dienen te komen:

• De koolstofbinding in geval van omzetting van organisch afval in 

compost; zie de bijlagen voor – verwijzing naar - de rekentools)

• Het verdringingseffect van fossiele brandstoffen als gevolg van het 

energetisch rendement van biogasopwekking respectievelijk van 

afvalverbranding 

• De mate waarin inzet van secundaire materialen het energieverbruik 

voor de productie van primaire materialen doet verminderen.
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Duurzaamheid in bestekken (7)

Criteria voor circulaire economie

Groene grondstoffen zijn grondstoffen die zijn gemaakt van biomassa. 

Groene grondstoffen onderscheiden zich van fossiele grondstoffen 

doordat zij zijn opgebouwd uit koolstof (C) dat recentelijk door 

menselijke activiteiten in de vorm van CO2 is uitgestoten 

(energiecentrales, verkeer, industrie). 

Als we deze koolstof in biomassa hergebruiken, sparen we daarmee 

schaarser wordend fossiel koolstof uit. Tegelijkertijd wordt biomassa 

daarmee weer een nieuwe grondstof. We spreken dan van een 

‘biobased economy’.

Het criterium ‘zuinig omgaan met grondstoffen’ kan in aanbestedingen 

worden geoperationaliseerd door een hiërarchie van verwerkingsopties 

te definiëren: hoe ‘zuiniger’ een verwerkingsoptie omgaat met de 

(groene) grondstof, hoe hoger deze op de hiërarchie staat.

Duurzaamheid in bestekken (8)

Criteria voor circulaire economie

Inzet van biomassa ter vervanging van fossiele energiebronnen zou 

eigenlijk alleen moeten kunnen als een afzetkanaal naar

materiaaltoepassingen ontbreken of alleen op zeer grote 

(transport)afstand te bereiken zijn én zoveel fossiel koolstof wordt 

uitgespaard, dat de brandstofroute uit een oogpunt van (fossiel) koolstof-

vervanging te prefereren is.

Voor afvalverbranding geldt daarbij dat de rijksoverheid jaarlijks uitrekent 

hoeveel organisch afval zich in het in AVI’s verbrande (rest)afval bevond. 

Op basis daarvan wordt het aandeel groene stroom bepaald, wat een 

afvalverbrandingsinstallatie produceert (variërend tussen 50 en 55%).
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Duurzaamheid in bestekken (9)

Criteria voor circulaire economie

Voor organisch afval wordt hiervoor wel onderstaande ‘verdiepingsslag’ 

van de Ladder van Lansink gebruikt: 

Bron: BVOR

Duurzaamheid in bestekken (10)

Transportbewegingen

Er bestaat niet een superieure meetmethode om de milieulast van 

transport in een aanbesteding objectief zichtbaar te maken. In de 

praktijk passen aanbestedende diensten verschillende methoden toe:

• vergelijking puur op transportafstanden (kilometers);

• vergelijking op basis van voertuigklassen (Euronorm dan wel relatief 

schone aandrijftechnieken zoals elektrisch of waterstof);

• vergelijking op basis van de CO2-emissies van het transport, vooral bij 

haalvoorzieningen.

Een van de meest gebruikte formules luidt:

€tco2 = transportafstand * retourafstand * aantal transporten * 

contractjaren * xx kg/km * €xxx

[xx kg/km = CO2-uitstoot per gereden km; 

€xxx = vaste prijs per kg uitgestoten of gewonnen CO2]

De uitkomst van de CO2-belasting van de transportbewegingen wordt al 

of niet opgeteld bij die van het klimaateffect van het verwerkingsproces.
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Duurzaamheid in bestekken (11)

Emissies

Bij emissies wordt al heel snel (enkel) gedacht aan de emissie van 

CO2 naar de lucht, maar dit betreft slechts een deel van de 

milieubelasting.

Als aanvullende criteria valt ook te denken aan:

• Mate van onderschrijding van de norm die gesteld is aan de 

emissie van andere milieubelastende elementen en verbindingen 

naar de lucht (zoals halogenen, zware metalen en dioxines)

• Mate van onderschrijding van de norm die gesteld is aan de 

emissies naar het water

• Mate van afzet van ‘producten’ als CO2, groengas, warmte

• Mate van hergebruik in het verwerkingsproces van ‘producten’ van 

derden (zoals CO2, groengas, warmte) van elders.

Als tegenhanger kan als negatieve factor (strafpunten) worden 

gehanteerd wanneer de mogelijkheid van in de laatste bullet

genoemde opties zich wél voordoen, maar er geen gebruik van wordt 

gemaakt

Duurzaamheid in bestekken (11)

Aanvullende criteria 

Algehele (milieu)zorgzaamheid en –betrokkenheid kan de 

aanbesteden dienst doen gelden door als eis te stellen dat de 

inschrijvende partij:

• Beschikt over een ISO 14001-certificaaat voor alle activiteiten 

(binnen de betreffende vestiging)

• Prestaties staaft aan de hand van de SKAO CO2-prestatieladder 

gericht reduceren van CO2-emissies;

• Gecertificeerde compost (Keurcompost en RHP compost) 

produceert;

• Voor de acceptatie van biomassa handelt conform de criteria van  

NTA8080 en vergelijkbaar;

• Het effect van transportbewegingen op de verkeersdruk 

(congestie) op het lokale en regionale wegennet.
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Duurzaamheid in bestekken (12)

Procesmatige aandachtspunten

Naast de voorgaand behandelde aspecten zijn nog enkele om in de 

overwegingen mee te nemen:

• De impact van irreële plafondprijzen

• Het hanteren van oncontroleerbare criteria

De impact van irreële plafondprijzen

Voorbeelden: 

“Aanbestedende partij hanteert een plafondprijs van € xx/ton voor het 

verbranden van huishoudelijk restafval;

“Aanbestedende partij hanteert een plafondprijs van € yy/ton voor op- en 

overslag + vergisten + composteren van gft .

Consequentie:

Aanbieder van hoogwaardiger technieken schrijft niet eens in c.q. geeft 

toegekende SDE-subsidiebeschikking terug

Conclusie:

• Van het hanteren van tariefplafonds zou moeten worden afgezien (want 

dan komt de aanbestedende dienst aan toetsing van EMVI niet eens 

meer toe)

• Het zou helpen wanneer in relatie tot de ‘minimumstandaard’ in het LAP 

ook iets van een logischerwijze daarmee samenhangend minimumtarief

zou worden aangegeven (jaarlijks, zoals de publicatie over energetische 

rendementen van AVI’s).

• De aanbestedende partij dient te beseffen dat aan duurzaamheid een 

prijskaartje hangt
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Hanteren van oncontroleerbare criteria (1)

Voorbeeld 1: 

“Verplichting om het merendeel van het vergistbare deel van gft te 

vergisten”

Consequentie:

Niemand is in staat om ‘het vergistbare deel’ te typeren c.q. 

kwantificeren

Is ‘het merendeel’ synoniem aan ‘ten minste 50%’?

Suggestie:

Adviseer om kwantificeerbare criteria te hanteren (en als dat niet kan, 

dan te gaan voor een norm die geldt voor 100% van de betreffende 

afvalstroom)

Hanteren van oncontroleerbare criteria (2)

Voorbeeld 2: 

“Al het door ons aangeboden gft dient te worden vergist” 

Situatie:

Het bedrijf aan wie de opdracht gegund wordt, blijkt (op dat moment al) 

méér tonnen te hebben geacquireerd dan zij aan verwerkingscapaciteit 

beschikbaar heeft

Suggestie:

Hanteer als één van de selectiecriteria dat de inschrijver aantoonbaar 

over voldoende verwerkingscapaciteit beschikt.

Laat de inzamelaar/transporteur terug-rapporteren wáár binnen de 

inrichting het materiaal gelost moest worden.

Neem een sanctie op in de overeenkomst in geval van niet-naleving en 

effectueer die ook .



16

Bijlage Algemeen hulpmiddel 1

Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 ligt ter inzage

De officiële missie van het milieubeleid is ‘het scheppen van condities en 

het stellen van randvoorwaarden voor de instandhouding en verbetering 

van de milieukwaliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan duurzame 

ontwikkeling’. Dit leidt tot de volgende doelstellingen voor het 

afvalstoffenbeleid:

- Het beperken van het ontstaan van afvalstoffen.

- Het beperken van de milieudruk van productieketens, dat wil zeggen dat 

de milieudruk in de gehele keten in beschouwing wordt genomen bij het 

reduceren van de milieudruk in de afvalfase, waardoor afwenteling van 

de milieudruk op andere fases in de keten wordt voorkomen.

- Het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire 

economie, dat wil zeggen dat grondstoffen en afvalstoffen weer zo 

hoogwaardig mogelijk ingezet worden in dezelfde of andere ketens opdat 

voorkomen wordt dat deze stoffen verloren gaan voor de circulaire 

economie. Alleen afval dat niet nuttig kan worden toegepast mag worden 

verwijderd.

http://www.lap2.nl/uitvoering-lap/inspraakprocedure/

Bijlage Algemeen hulpmiddel 2

CO2-Prestatieladder 
(Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen / SKAO)

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij 

het reduceren van CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij 

aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus 

nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs.

http://www.skao.nl/
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Bijlage Algemeen hulpmiddel 3

CO2-rekenmodel
(IVAM & Vereniging Afvalbedrijven)

Hoogwaardige verwerking van gft levert forse klimaatwinst op. 

Compost bindt CO2 in de bodem en levert zo CO2-besparing op. Met 

name compost in potgrond levert een flinke CO2-besparing. Als het 

materiaal eerst wordt vergist, dan pakt de CO2-besparing nog vele 

malen beter uit. 

Het CO2-rekenmodel biedt inzicht in de CO2-besparing van 

verschillende verwerkingsvarianten. Het model is een hulpmiddel voor 

verwerkers en gemeenten om de CO2-besparing van de gft-verwerking 

te berekenen. Ook is het geschikt om de toekomstige ontwikkeling van 

CO2-reductie en het potentieel te bepalen.

http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/fileadmin/user_upload/Docume

nten/Excel/CO2-tool_GFT_verwerking_2.0_v2014-08-12_beveiligd_-

_leeg.xlsm

Bijlage Algemeen hulpmiddel 4

'Handreiking. Duurzaam Aanbesteden van Groenafval' 
(BVOR)

Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval geeft aanbestedende 

diensten handvatten om beleidsambities met betrekking tot de 

biobased/circulaire economie in gunningscriteria bij publieke 

aanbestedingen op te nemen.

Uitgave: nov. 2014, Branche Vereniging Organische Reststoffen

http://bvor.nl/download/duurzaam-aanbesteden-groenafval/
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Bijlage Algemeen hulpmiddel 5

SAVING MATERIALS; Een verkenning van de Potentiële Bijdrage van 
Duurzaam Afval en Recyclingbeleid aan Broeikasgasemissiereductie
in Nederland (Copernicus Institute; Universiteit Utrecht)

https://brbs.webdog.nl/files/savingmaterials-finaal_bijlagen-def.pdf

Inzetten op meer recycling; Een maatschappelijke kosten-batenanalyse' 
(Centrum voor Energiebesparing CE Delft, mei 2013

Publicatienummer: 13.7723.41)

Opdrachtgever: Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS 

Recycling).

http://www.vang-hha.nl/kennisbibliotheek/@148077/kosten-baten-analyse/


