
Een ongemakkelijke waarheid over de 
importheffing…
… en een uitdagend alternatief

De importheffing van vijftig procent op buitenlands 
afval is contraproductief. Niet alleen verzwakt de 

heffing de financiële positie van de sector, waardoor deze 
minder kan investeren in duurzame innovaties voor de 
middellange termijn, maar de heffing leidt ook tot een 
minder efficiënt en schoon verbrandingsproces en zorgt per 
saldo voor een hogere uitstoot van broeikasgassen. 
Vier afvalenergiecentrales, ARN, Attero, AVR en EEW, zijn 
vorig najaar een campagne gestart om aandacht te vragen 
voor deze politiek ongemakkelijke waarheid. Ze bieden ook 
een alternatief. 

De importheffing op afval werd op 1 januari 2020 ingevoerd 
als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de 
Urgendadoelstelling, een daling van de CO2emissies eind 
2020 van 25 procent ten opzichte van 1990, te halen. 

Ogenschijnlijk lijkt de heffing effect te sorteren. In 2020 was 
direct al sprake van een forse afname van de import van 
buitenlands afval. Hoeveel precies hiervan voor conto van 
de importheffing kwam, is niet met absolute zekerheid vast 
te stellen omdat ook andere ontwikkelingen, waaronder de 
coronacrisis, van invloed kunnen zijn geweest. Veelzeggend 
is niettemin dat vanuit Engeland over heel 2020 bijna de 
helft minder afval werd geïmporteerd in vergelijking met 
2019; in de eerste twee maanden, vóór de coronacrisis, was 
dat al 47 procent. 

Marginaal

Hoe groot de hiermee gerealiseerde CO2besparing 
is, is onderwerp van discussie. Volgens calculaties 
van Rijkswaterstaat leidt de importheffing tot een 
uitstootvermindering van 153 kton CO2; dit is het cijfer 
waarop het rijksbeleid is gestoeld. Maar in een meer recente 
studie kwam TNO niet verder dan 108 kton. Fors minder, 
maar toch nog steeds een besparing. En ook kleine beetjes 
helpen, nietwaar? 

ARNdirecteur Rutger Jan Pessers heeft ernstige 
bedenkingen. “Waar minder afval wordt verbrand, wordt ook 
minder CO2 uitgestoten, zoveel is waar. Maar afval dat niet in 
de Nederlandse afvalenergiecentrales wordt verwerkt, wordt 
elders verwerkt. En dat betekent dat het ofwel verbrand 
wordt in centrales die minder efficiënt en schoon zijn dan de 
onze – Nederland heeft immers de modernste installaties 
van Europa – of dat het gestort wordt. De cijfers laten dit ook 
zien. In 2020 is in Engeland meer afval naar stortplaatsen 
gereden dan in de jaren ervoor. Afval dat voorheen door ons 
werd verwerkt, wordt nu gestort. Daarbij komt veel methaan 
vrij, een broeikasgas dat bijna dertig keer zo agressief is als 
CO2.” 

Ironie

TNO heeft ook deze effecten buiten Nederland doorgerekend 
en uitgedrukt in CO2equivalenten. De eindconclusie liegt er 
niet om (zie kader). Per saldo resulteert de importheffing niet 
in een besparing maar juist tot een verhoging van de CO2
uitstoot met 950 kton per jaar. 

Eindconclusies TNO-doorrekening

“Als we alleen kijken naar de effecten van de AECemissies 
en de vermeden energie dan blijkt dat het stoppen met 
de energieterugwinning uit buitenlands afval door een 
importheffing leidt tot een jaarlijkse CO2 besparing van 
108 kton binnen Nederland […]. 

Wanneer we echter over de Nederlandse grenzen 
heen kijken en de additionele effecten binnen Europa 
meenemen dan leidt de importheffing op buitenlands afval 
jaarlijks tot 950 kton meer emissies op Europees niveau. 
De klimaateffecten daarvan zijn globaal, dus ook voor 
Nederland relevant.” (TNO, De bijdrage van verbranden van 
geïmporteerd afval aan de Nederlandse en Europese CO2-
emissies, 6042020, p 35)

Pessers: “Die CO2 en methaanemissies vinden niet 
in Nederland plaats en tellen daarom niet mee in de 
Nederlandse cijfers. Ik noem dat postzegeldenken. CO2 kent 
geen landsgrenzen. Buitenlandse emissies zijn net zo 
schadelijk voor ons klimaat als binnenlandse emissies. 
Dat is de ironie, om niet te zeggen de tragiek van dit hele 
verhaal. Een rechtszaak die begonnen was om ons klimaat 
te beschermen, resulteert in een maatregel die ons klimaat 
direct en aantoonbaar schade berokkent.”

Ziet Den Haag dit dan allemaal niet? Volgens Pessers 
kent het ministerie natuurlijk wel de cijfers. “De effecten 
van de importheffing zijn doorgerekend door vermaarde 
adviesbureaus als CE Delft, PwC en TNO, en deze bereiken 
allemaal, onafhankelijk van elkaar, dezelfde conclusie: 
de importheffing leidt per saldo tot hogere CO2 en 
methaanemissies en sorteert een negatief klimaat en 
milieueffect. Het kan haast niet anders of deze bevindingen 
staan ook in de relevante ambtelijke stukken. Hoewel we dat 
strikt genomen niet zeker weten: de passages waar deze 
ongemakkelijke waarheid volgens ons staat, zijn in de via een 
WOBprocedure verkregen stukken zwartgelakt.” 

Een groener alternatief

Het TNOrapport werd in april 2020 gepubliceerd. 
Maar opmerkelijk genoeg leek haast niemand de conclusie 
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te willen horen. Daarom startten vier AEC’s – ARN, Attero, 
AVR en EEW – vorig najaar een campagne. Onder de naam 
De Afvalvergroeners publiceerden ze in november een 
manifest in vier landelijke dagbladen (zie pagina 9). Ook werd 
contact gelegd met Kamerleden om het standpunt toe te 
lichten en alternatieven te presenteren. Voor dit jaar zijn onder 
meer masterclasses en discussiebijeenkomsten gepland. 

De Afvalvergroeners beseffen dat het benoemen van een 
probleem dat probleem niet wegneemt. “Ons doel is niet 
om een ongemakkelijke waarheid te adresseren en het bij 
verontwaardiging te laten. Ons doel is een redelijk, realistisch 
alternatief te bieden. Onze sector heeft de opdracht om 
200 kton CO2reductie bij te dragen. Wij hebben een voorstel 
gepresenteerd waarmee we dat ruimschoots realiseren. 
Maar dan ook écht realiseren. Dus niet 108 kton hier besparen 
door elders ruim 1000 kton extra uit te stoten, maar 230 kton 
echte besparing.”

Het plan behelst een pakket aan maatregelen en projecten, 
waaronder uitbreiding van warmteproductie ten behoeve 
van stadsverwarming (warmte sorteert een energetisch 
hoger rendement dan elektriciteit), het intensiveren van 
grondstofterugwinning uit afval, innovatieve vormen van 
recycling (waaronder luierrecycling) en het afvangen van CO2. 

Afvangen CO2

Dit laatste is om meerdere redenen een interessante 
ontwikkeling. Pessers: “Brandbaar afval bestaat uit een 
biogeen deel en een fossiel deel. Bij het biogene deel kun je 

denken aan voedselresten, karton, papier en hout. Biomassa 
dus. De elektriciteit en warmte die hieruit wordt opgewekt, 
is groen. Het fossiele deel, plastics met name, levert grijze 
energie. De percentages fluctueren een beetje per jaar, maar 
als je kijkt naar de meest recente cijfers, uit 2020, dan is 63 
procent van onze CO2uitstoot te herleiden tot het biogene 
deel en heeft 37 procent een fossiele herkomst. Dit betekent 
dat als wij in staat zijn om 37 procent van de CO2 die we 
uitstoten af te vangen en uit de circulatie te halen, al onze 
energie duurzaam is. Als dat lukt, is onze afvalstroom en 
afvalwarmte volledig groen.”

“Buitenlandse emissies zijn net zo schadelijk 
voor ons klimaat als binnenlandse emissies.”

“Op dit moment is dat nog toekomstmuziek. Het is technisch, 
logistiek en financieel ongelofelijk uitdagend. Maar het 
is niet onmogelijk. Met hulp van de overheid kunnen we 
serieuze stappen zetten in het verder vergroenen van onze 
sector. Schaalgrootte is daarbij niet onze vijand maar onze 
vriend. Vandaar onze oproep aan de regering. Hou nou die 
markt stabiel, zodat we kunnen innoveren en investeren in 
vergroening en circulariteit. Waarborg dat onze installaties op 
voldoende hoge capaciteit kunnen draaien, want dan is het 
verbrandingsproces optimaal efficiënt en schoon.”

Vooroordelen

“Er zijn zoveel vooroordelen over onze sector. Bijvoorbeeld 
dat afvalverbranding recycling in de weg zou staan. 

ARN-directeur Rutger Jan Pessers: “Een rechtszaak die begonnen was om ons klimaat te beschermen, resulteert in een maatregel die 
ons klimaat schaadt.”
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Het tegendeel is het geval: wij zijn onderdeel van de 
recyclingketen en een belangrijke enabler van recycling. Bijna 
de helft van het afval dat we verbranden, is het residu van 
recyclingbedrijven, de reststroom waar zij verder niets mee 
kunnen maar waar wij nog energie en metalen uit kunnen 
winnen. Dat geldt bij uitstek voor het importafval. Verwerking 
daarvan concurreert niet met recycling in Engeland, maar 
faciliteert die juist.” 

“Verwerking van importafval concurreert 
niet met recycling maar faciliteert die juist.”

“Ze zeggen ook: Nederland wordt het afvalputje van Europa. 
Maar niemand kan afval effectiever en schoner verwerken 
dan wij. En als we met hulp van de overheid erin slagen om 
het afval nog verder en uiteindelijk volledig te vergroenen, 
wat is dan nog het bezwaar? Nederland als afvalvergroener 
van Europa, dat klinkt toch niet verkeerd?”

Afvalverbranding in cijfers

AEC’s verwerken jaarlijks zo’n 7.500 kton afval. 
Sinds 2010 bestaat een deel hiervan uit geïmporteerd 
afval. Met name het Verenigd Koninkrijk is vanwege een 
tekort aan eigen verwerkingscapaciteit een belangrijke 
leverancier. In 2018 werd 1.750 kton importafval in 
Nederland verwerkt. Dat is 23% van het totaal. 
In 2018 werd door verbranding van afval 15,1 PJ aan 
elektriciteit opgewekt. Ongeveer een kwart hiervan, 
3,5 PJ, werd geproduceerd uit importafval. Importafval 
droeg hiermee ruim 2,7% bij aan de hernieuwbare 
elektriciteitsproductie in Nederland.
Naast elektriciteit produceren AEC’s ook warmte. 
In 2018 was dit 14,9 PJ, waarvan 4,2 PJ afkomstig was 
uit importafval. Importafval droeg daarmee ruim 3,6% bij 
aan de hernieuwbare warmteproductie in Nederland.
In 2020 bedroeg het aandeel buitenlands afval uit het 
Verenigd Koninkrijk dat ARN heeft verwerkt 3,5%. Een belangrijk deel van het buitenlands afval dat nu niet meer in 

Nederland verwerkt wordt, wordt gestort. (Foto: Alan Levine)

Het in vier landelijke dagbladen gepubliceerde manifest waarmee De Afvalvergroeners 
hun campagne eind oktober vorig jaar aftrapten. »

De ladder van Lansink
Energieterugwinning uit afval is een onmisbare trede in de Ladder van 
Lansink. Dit model voor afvalbeleid, internationaal vaak aangeduid met 
de term afvalhiërarchie, werd in 1979 geïntroduceerd door toenmalig 
CDAkamerlid Ad Lansink. Volgens Lansink dient het afvalbeheerproces 
zo ingericht te zijn, dat prioriteit wordt gegeven aan de meest 
milieuvriendelijke verwerkingswijzen, hoog op de ladder. Pas als een 
hogere trede niet in aanmerking komt, wordt teruggegrepen naar een 
lagere trede. 
Overheidsbeleid dient erop gericht te zijn de ladder te beklimmen. 
De importheffing resulteert volgens de Afvalvergroeners in het 
omgekeerde: residuen van buitenlandse recyclebedrijven worden 
nu gestort, waardoor energie en grondstoffen onbenut blijven en 
agressieve broeikasgassen vrijkomen. (Illustratie: Recycling.nl)
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Als het om afvalverbranding gaat heeft iedereen in Nederland recht op zijn eigen mening. 

Maar dan wel gebaseerd op de juiste feiten.

Dat is de reden dat wij, toonaangevende bedrijven in de afvalverwerking, ons verzetten tegen het 

hardnekkige sentiment dat afvalverbranding de circulaire economie niet dichterbij zou brengen.

In onze optiek is het levensgevaarlijk om in deze discussie de onderbuik te volgen en niet 

te luisteren naar wat de bovenkamer zegt. Juist omdat het om zo’n belangrijk onderwerp als 

duurzaamheid gaat.

Als mondiale spelers in de groene wereld zijn wij inmiddels een onmisbare schakel in de 

transitie naar duurzaamheid.

Om te beginnen in Nederland.

Waar we uit restafval net zoveel duurzame energie produceren als alle 12 miljoen 

Nederlandse zonnepanelen bij elkaar. Met diezelfde duurzame energie voorzien we liefst 

1,2 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Voor talloze bedrijven én stadsverwarming zijn wij bovendien een gewilde leverancier 

van warmte, stoom en perslucht. Daarmee zijn we een alternatief voor het verstoken van 

geïmporteerd hout als biomassa en verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

Net zo makkelijk schroeven we het verbruik van aardgas terug. Het groengas dat we uit 

restafval opwekken is een prima alternatief, geschikt om auto’s, bussen en vrachtwagens 

op te laten rijden en huishoudens op te laten koken.

Niks verspillen we. Door slim samen te werken met recyclers lukt het ons wegwerpplastic 

te transformeren in autodashboards en wegen aan te leggen met grondstoffen uit restafval.

Omdat onze duurzame ambitie geen grenzen kent, maken we niet alleen Nederland 

maar heel Europa een stuk schoner.

Dankzij onze inspanningen halen wij jaarlijks zo’n 1,7 miljoen ton afval op uit omringende 

landen en zetten dat om in duurzame energie. Afval dat anders gestort zou worden, 

met als gevolg een ernstige uitstoot van het uiterst agressieve broeikasgas methaan.  

Feitelijk kunnen we geen minuut zonder klimaatvriendelijke afvalverbranding.

We reduceren de CO2- emissie, dragen met onze innovaties bij aan nieuwe energievormen 

en grondstoffen en helpen Nederland en andere Europese lidstaten hun klimaatdoelstellingen 

te realiseren. In plaats van verder van huis brengt dat ons dichter bij de circulaire economie. 

Vandaar ons verzoek aan politiek Den Haag: ga met ons in gesprek en verbrand alle vooroordelen. 

Dat is een stuk beter voor ons klimaat.

9AfvalStroom | Voorjaar 2021




