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In het projectplan ‘Feniks - oplossingen voor kwetsbare groepen’ zijn de doelstellingen en gewenste resultaten voor dit project geformuleerd. In dit rapport beschrijven we op welke manier we trachtten
deze resultaten te behalen.

Wat willen we met dit project bereiken?

We beschrijven per doelgroep de fysieke systemen
en richtlijnen die in het plan zijn gedefinieerd. Hierbij
gaan we in op de praktische invulling/richtlijnen. Dit
vormt de input voor de businesscase.

We hebben hierbij de volgende doelstellingen gedefinieerd:

In dit project geven we invulling aan de oplossingen voor kwetsbare groepen
inwoners, te weten: inwoners met incontinentiemateriaal (en babyluiers), medisch afval en/of beperkte mobiliteit.

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers
Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair verwerken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel voor
alle aangesloten gemeenten.
2. Medisch afval
Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie ten
behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt ingezameld
en verwerkt.
3. Beperkte mobiliteit
Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het wegbrengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig wanneer
gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huishoudelijk hulp)
ontbreken.
Per doelgroep beschrijven we de fysieke systemen en richtlijnen aan de hand
van de gedefinieerde projectresultaten.
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1. Incontinentiemateriaal
en babyluiers
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Voor de inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers moeten we
komen tot de volgende resultaten:





Brengvoorzieningen in de openbare ruimte.
Inzameling, transport en verwerking.
Controleprotocol ten behoeve van waarborgen kwaliteit.
Contracten ten behoeve van bovenstaande resultaten.

De uitwerking van deze resultaten worden in dit hoofdstuk besproken.
Ook staan we stil bij mogelijke risico’s.

1.1

Brengvoorzieningen in de openbare ruimte

Incontinentiemateriaal en babyluiers
In het projectplan is opgenomen dat de containers zowel geschikt moeten zijn voor incontinentiemateriaal als voor babyluiers. De Avri gemeenten hebben echter aangegeven dat zij vooral de focus willen leggen op
inwoners met incontinentiemateriaal. We willen daarom de gemeente de
keuze geven om zich enkel te richten op incontinentiemateriaal.
We adviseren echter om beide stromen in te zamelen. We hebben gezamenlijk de ambitie om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Luiers is nog een grote afvalstroom in het restafval. Circa 12,7%
van het restafval in de Avri gemeenten bestaat nog uit luiers. Voor deze
afvalstroom willen we een circulaire oplossing. Bij de ARN komt de mogelijkheid om zowel incontinentiemateriaal als babyluiers te recyclen. Uit
beide afvalstromen kunnen we waardevolle grondstoffen halen voor
nieuwe producten. Vanuit milieu oogpunt is het daarom beter om beide

stromen in te zamelen en duurzaam te verwerken. Bovendien heb je door
deze beide stromen te combineren een groter volume. Hierdoor kan je
het materiaal efficiënter inzamelen.
Locaties brengvoorzieningen
In samenspraak met de gemeenten gaan we de locaties voor de containers vaststellen. Het is hierbij van belang dat de containers op logische
en toegankelijke plekken staan. Veel gemeenten (zoals bijvoorbeeld gemeente Soest) kiezen ervoor om de containers bij kinderdagverblijven te
plaatsen. Gezien hier de focus ligt op incontinentiemateriaal is het belangrijk dat de containers voor iedereen vrij toegankelijk zijn en dus in de
openbare ruimte worden geplaatst.
We adviseren hierbij de containers bij voorkeur te plaatsen nabij andere
brengvoorzieningen, bijvoorbeeld voor glas en textiel. Zo hoeven inwoners niet voor deze stroom naar een aparte locatie en is het ook minder
zichtbaar dat men luiers gaat wegbrengen. Indien mogelijk, plaatsen we
de containers nabij seniorenwoningen of in wijken met een hoge concentratie senioren. In elke (grote) kern plaatsen we tenminste één container.
De exacte locatiekeuze ligt bij de gemeente en gebeurt in de implementatiefase. Avri kan de gemeente hierin ondersteunen.
Containers
De containers zelf moeten makkelijk in gebruik zijn, ook voor ouderen en
minder validen. Dit betekent dat ze toegankelijk moeten zijn met een rolstoel of rollator. Aangezien luiermateriaal over het algemeen vrij zwaar
is, is het noodzakelijk dat met name ouderen de zak gemakkelijk in de
container kunnen deponeren.
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Elke gemeente moet de keuze maken tussen semi-ondergrondse of bovengrondse containers (of beide). Ondergrondse containers worden snel
te zwaar om te legen, gezien het gewicht van het luiermateriaal. We adviseren om semi-ondergrondse containers te plaatsen. Hierbij is de inwerpopening lager en makkelijker te hanteren dan bij een bovengrondse
container. De uiteindelijke keuze hangt mogelijk ook af van de huidige
containers (zijn de huidige textiel en glascontainers bv bovengronds of
juist ondergronds) en de (financiële) mogelijkheden. Het is in ieder geval
belangrijk dat deze containers hetzelfde haaksysteem hebben (3-haaks),
zodat de containers door hetzelfde voertuig geleegd kunnen worden.
De containers moeten tijdig worden geleegd, zodat geen overloop ontstaat en geen stankoverlast ontstaat. Op basis van de verwachtte hoeveelheden is één keer per twee weken ruim voldoende. Het is dat ook met
name vanuit hygiënisch oogpunt dat we op dit moment uitgaan van één
keer per week ledigen. Zie punt 1.2 voor de verdere uitwerking hiervan.
Distributie luierzakken
De inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers moet leiden tot
een kwalitatief bruikbare afvalstroom, zodat de hoeveelheid restafval
verminderd kan worden. Het is daarom belangrijk dat het incontinentiemateriaal en de babyluiers aangeleverd worden in speciale luierzakken.
Deze luierzakken kunnen gemeenten gratis uitreiken, bijvoorbeeld via gemeentehuizen, dorpshuizen, huisartsenpraktijken en apotheken. Eventueel kunnen gemeenten er ook voor kiezen om de zakken via kinderdagverblijven of basisscholen te verstrekken.

We raden af om de luierzakken via de supermarkten te verstrekken. Dit
vergroot namelijk de kans dat inwoners deze zakken voor andere doeleinden (bv restafval) gaan gebruiken.
De distributie van de zakken kan in overleg door Avri of door de gemeente
zelf worden geregeld.

1.2

Inzameling, transport en verwerking

Inzameling en transport
De inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers zal Avri op zich
nemen. Zij maken op basis van het aantal containers en de spreiding
hiervan efficiënte inzamelroutes. De inschatting op dit moment is dat
hier 5 inzamelroutes voor nodig zijn (wanneer alle gemeenten meedoen).
Zoals eerder beschreven, gaan we hierbij uit van een wekelijkse inzameling. Indien blijkt dat een aantal containers in mindere mate worden gebruikt (bv in de kleine kernen), dan kan de inzamelfrequentie daarop worden aangepast. Op dit moment heeft Avri hiervoor onvoldoende inzamelvoertuigen. Zij zullen tijdelijk een kraanwagen moeten huren en een aanbestedingstraject moeten volgen voor de levering van een nieuwe kraanwagen (levertijd ca. 15 maanden).
Verwerking
Het is de bedoeling dat de verwerking van het incontinentiemateriaal en
de babyluiers straks gebeurt door de ARN in Weurt. De ARN haalt de
kunststoffen uit de luiers en de zogenaamde ‘slurry’ wordt vergist. De
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Avri sluit voor de gemeenten een contract af waarin o.a. afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid luiers die zij (moeten) aanleveren (zie
punt 1.4 voor meer informatie over het contract).

meenten, met uitzondering van gemeente West Maas en Waal. Zij hebben via de MARN een contract met de ARN, zoals nu ook voor het restafval gebeurt.

1.3

Op dit moment is het concept contract beschikbaar. Hierin is onder andere opgenomen hoeveel luiers Avri moet aanleveren. Dit aantal gaat exclusief naar ARN. Over hetgeen wat we eventueel meer aanleveren, maken we aanvullende afspraken met ARN. Indien er capaciteit is wordt ook
dit materiaal gerecycled, anders wordt het waarschijnlijk alsnog verbrand. Ook als ARN minder kan verwerken dan de opgenomen hoeveelheid zijn dergelijke aanvullende afspraken nodig.

Controleprotocol

De luiers en het incontinentiemateriaal moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de ARN. Zij hanteren hiervoor acceptatiecriteria (zie bijlage
1). De maximaal toegestane vervuiling per vracht is 5%. Bij ARN vindt er
steekproefsgewijs controle plaats op de kwaliteit van het ingezamelde
materiaal. Dit doen zij door middel van visuele inspectie. Op basis van de
bevindingen wordt een inspectierapport geschreven. In bijlage 1 staat de
gehele acceptatieprocedure beschreven. Daarin staat ook wat er gebeurt
wanneer een vracht wordt afgekeurd.
Avri kan zelf in de overslaghal een visuele controle uitvoeren, door te
checken op zakken met een andere kleur dan de speciale luierzakken (bv
grijze restafvalzakken) of met een zichtbaar afwijkende inhoud. Zo kan
bij (ernstige) vervuiling worden ingegrepen voordat het materiaal bij ARN
wordt afgeleverd.

1.4

Contracten

Contract met ARN
Ten behoeve van de verwerking van het incontinentiemateriaal en de babyluiers sluit Avri een contract af met ARN. Dit doet Avri voor alle ge-

Naar verwachting besluit ARN in september dit jaar of er een 2e en 3e
reactor gaat komen. De verwachting is dan ook dat de luiers van de Avrigemeenten pas vanaf maart/april 2020 verwerkt kunnen worden. Tot die
tijd wordt het materiaal dus als restafval verbrand.
Contract met Avri
Via een pluspakket maken de deelnemende gemeente contractuele afspraken met Avri.

1.5

Risico’s

Risico op vervuiling
Wanneer de containers in de openbare ruimte staan is er altijd een risico
op vervuiling door andere stromen, met name restafval. Echter, de verschillende gemeenten hebben momenteel voor diverse andere afvalstromen (o.a. glas en textiel) ook brengvoorzieningen in de openbare ruimte.
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De ervaring is dat hier nauwelijks vervuiling in optreedt. Uitzondering
hierop zijn de gemeente Tiel en Culemborg. Op dit moment is daar wel
sprake van sterke vervuiling van bijvoorbeeld textiel. Het risico op vervulling van de luiers ligt hier dan ook hoger.
In diverse gemeenten waar ze al langere tijd luiers inzamelen, ervaren ze
weinig vervulling van de luiercontainers. In de gemeente Gilze en Rijen,
Loon op Zand en Waalwijk hebben ze gedurende één of een aantal jaren
luiercontainers in de openbare ruimte. Zij ondervinden nauwelijks vervuiling door restafval. Terwijl ze in deze gemeenten (m.u.v. Loon op Zand)
ook betalen voor hun restafval.
Ervaring ARN
Ook uit de ervaring van ARN blijkt de vervuiling mee te vallen. In een grote
analyse van de luiers van vier grote Limburgse gemeenten hebben ze
gekeken naar de mate van vervuiling. Deze viel binnen de marges (ongeveer 2-3%). De vervuiling is nog niet te relateren aan het inzamelsysteem
(omgekeerd inzamelen, diftar). Wel is te zien dat hoe stedelijker de gemeente, hoe meer vervuiling er is. Ook is er iets meer vervuiling bij gemeenten die geen speciale zakken voorschrijven. Het is in dat geval ook
lastiger om goede controles uit te voeren.
Vervuiling door medisch afval
Wanneer gemeenten wel kiezen voor de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers, maar niet voor de regeling medisch

afval, is er een kans op vervuiling door medisch afval. In het kader van de
veiligheid, is dit niet wenselijk. We raden dan ook aan om te kiezen voor
beide regelingen, niet één van de twee.
Toegangscontrole
Om het risico op vervuiling te verkleinen, kunnen we werken met toegangscontrole via een pasjessysteem. Dit is eigenlijk alleen mogelijk in
combinatie met semi-ondergrondse containers. De vraag is dan alleen:
wie krijgt er toegang? Hierin zijn twee opties denkbaar:
1. Alle inwoners kunnen met het pasje dat zij gebruiken voor de restafvalcontainers ook de luiercontainers openen. Iedereen kan iets in
de luiercontainers deponeren. Het pasje heeft dan als enige functie
om te registeren wie gebruik maakt van de containers. Bij vervuiling
kan je dan gemakkelijker proberen te achterhalen wie het was. Ook
geeft dit inwoners het gevoel dat ze ‘bekeken’ worden, wat ervoor
zorgt dat ze minder snel een zak restafval in de luiercontainer zullen
deponeren.
2. Inwoners kunnen zich melden bij de gemeente of Avri als ze graag
gebruik willen maken van de luiercontainer. Zij krijgen dan een apart
pasje of ze krijgen toegang tot de luiercontainers via hun huidige
pasje voor restafval. Het voordeel is dat maar een beperkt deel van
de inwoners toegang heeft. Bij vervuiling kan je hierdoor gemakkelijker achterhalen wie het was. Het nadeel hiervan is dat men zich
moet melden. Met name inwoners met incontinentiemateriaal
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schamen zich hier mogelijk voor en zullen zich niet graag willen melden. Ook zorgt dit voor veel extra administratieve handelingen. Gemeenten of Avri moet bijhouden om welke huishoudens het gaat en
mogelijk (jaarlijks) toetsen of iemand nog wel aanspraak maakt op
deze regeling (bv als de baby’s weer uit de luiers zijn of iemand overlijdt).
Een ander groot nadeel dat kleeft aan toegangscontrole (bij beide opties)
is de uitvoerbaarheid. Aan alle inworpen in de luiercontainers die worden
geregistreerd zitten, in tegenstelling tot restafval, geen kosten verbonden. Dit vergt een aanpassing in het systeem, zodat inwoners niet voor
deze inworpen worden afgerekend. Ten slotte zitten er hoge kosten aan
de toegangscontrole.
Risico op oneigenlijk gebruik containers (en luierzakken) door inwoners
van andere gemeenten
Wanneer niet alle gemeenten kiezen voor de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal en babyluiers, kan het zijn dat inwoners dit materiaal in buurgemeenten gaan wegbrengen. Hierdoor komt er in deze gemeenten meer materiaal binnen dan verwacht, waardoor zij tegen hogere kosten aanlopen.
Uit ervaring blijkt echter dat dit niet snel voorkomt. We verwachten dan
ook niet dat veel inwoners de moeite zullen nemen om hun luiers helemaal naar een andere gemeente te brengen.
9

2. Medisch afval
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Voor de regeling medisch afval moeten we komen tot de volgende resultaten:
 Acceptatiecriteria (wanneer recht op financiële tegemoetkoming).
 Instructie voor verrekening.
De uitwerking van deze resultaten worden in dit hoofdstuk besproken.
Ook staan we stil bij mogelijke risico’s.

2.1

Acceptatiecriteria

Wanneer gemeenten kiezen voor de regeling medisch afval, moet helder
zijn wie voor deze regeling in aanmerking komt. Inwoners moeten kunnen aantonen dat zij meer afval hebben door een medische aandoening.
Voorwaarde is meestal dat dit extra afval tenminste een jaar of langer
wordt geproduceerd; de tegemoetkoming wordt namelijk toegekend
voor één belastingjaar.
Onder medisch afval verstaan we de volgende soorten afval:
 Stomamateriaal
 Hulpmiddelen bij sonde voeding
 Infuuszakken
 CAPD-afval
Nierdialyse zakken kunnen inwoners inleveren bij het KCA depot op de
milieustraten van Avri. In principe valt incontinentiemateriaal ook onder

het medisch afval, maar wanneer wordt gekozen voor een aparte inzameling van incontinentiemateriaal, kunnen deze inwoners geen aanspraak maken op de tegemoetkoming.
Bij de meeste gemeenten in Nederland, die een dergelijke regeling hebben, moeten inwoners een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring
of bijvoorbeeld een aankoop-/afhaalbewijs van de apotheek indienen om
te bewijzen dat zij medisch afval hebben.
Het is belangrijk om met de individuele gemeenten een heldere werkwijze vast te stellen. Hierbij wordt gedefinieerd:
 Hoe en bij wie inwoners met medisch afval terecht kunnen.
 Bij wie de beoordeling ligt op basis van de acceptatiecriteria.
 Hoe dit vastgelegd moet worden (aandacht voor AVG).
Dit kan per gemeente verschillen en hangt ook samen met de wijze van
verrekening (zie volgende punt).

2.2

Instructie voor verrekening

Samen met Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) hebben we gekeken of de verrekening van de financiële tegemoetkoming via de aanslag afvalstoffenheffing kan lopen of dat het via de gemeenten zelf moet.
Het uitgangspunt was hierbij om te kiezen voor een werkwijze waarbij de
administratieve lasten en kosten laag zijn. Daardoor is gekozen om dit
bij de individuele gemeenten neer te leggen.
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De meeste gemeenten hanteren al diverse regelingen rondom (speciale)
bijstand en chronisch zieken. De regeling voor het medisch afval zou hier
een onderdeel van uit kunnen maken. De keuze om iedereen een tegemoetkoming te bieden, of alleen inwoners onder een bepaalde inkomensgrens ligt bij de gemeente zelf.
Voorstel werkwijze voor gemeenten
Inwoners ontvangen hun aanslag afvalstoffenheffing in het voorjaar. Zij
kunnen over het voorafgaande belastingjaar (in 2020 over 2019, enz.) de
tegemoetkoming aanvragen door een formulier in te vullen met hun gegevens (ook rekeningnummer). Dit zouden gemeenten bijvoorbeeld op
hun website kunnen plaatsen of op verzoek kunnen toesturen naar inwoners. Bij dit formulier doen ze hun verklaring/bewijs van medisch afval.
Indien de verklaring naar voldoening is (toetsing door gemeente), worden
52 ledigingen in de ondergrondse container uitgekeerd.

2.3

Risico’s

Risico op oneigenlijk gebruik regeling
De financiële tegemoetkoming is alleen bedoeld voor inwoners die dat
betreffende jaar extra afval hebben vanwege een medische aandoening.
Wanneer iemand bijvoorbeeld stopt met het gebruik van stomamateriaal
of wanneer iemand overlijdt, dient de regeling ook stop gezet te worden.
Het kan zijn dat inwoners zich in dergelijke gevallen niet afmelden. Het is
daarom goed om jaarlijks (steekproefsgewijs) te toetsen of men nog in
aanmerking komt voor de regeling. Ook is het verstandig om dit punt
mee te nemen in de communicatie.

Gemeente kunnen er ook voor kiezen om te kijken hoeveel ledigingen iemand dat betreffende jaar heeft gebruikt. Indien men minder dan 52 ledigingen heeft gebruikt, wordt een lager bedrag uitgekeerd. De gemeente
zouden er ook voor kunnen kiezen dat de eerste X aantal ledigingen altijd
betaald moeten worden door de inwoner. Om dit te kunnen toepassen,
kan je inwoners vragen een kopie van hun belasting aanslag bij te voegen. Hierop staat het aantal ledigingen in de ondergrondse restafvalcontainer vermeld.
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3. Beperkte mobiliteit
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Voor de regeling medisch afval moeten we komen tot de volgende resultaten:
 Acceptatiecriteria voor maatwerk.
 Wegbrenghulp (mensen en organisatie).
De uitwerking van deze resultaten worden in dit hoofdstuk besproken.

3.1

Acceptatiecriteria voor maatwerk

De gemeente stelt vast wie er recht heeft op maatwerk door de persoonlijke situatie te onderzoeken:
 is iemand in staat zelf het afval weg te brengen? Zo nee,
 kan iemand een beroep doen op een sociaal netwerk voor het weg
brengen? Zo nee,
 is (extra) tijd voor een huishoudelijke hulp (WMO) een oplossing? Zo
nee,
 is er dan een ander oplossing binnen de gemeentelijke regeling mogelijk? Zo nee,
 dan overleg met Avri voor inzet afvalcoach.

3.2

Wegbrenghulp

De verzoeken om maatwerk vanuit de inwoners kunnen zowel bij de gemeente als bij Avri terechtkomen. Bij de gemeente kan dit vanuit contacten die er zijn met inwoners die bij de gemeente bekend zijn binnen het
Sociaal Domein (Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning) en
waarbij de gevolgen van het nieuwe beleid ter sprake komen. Daarnaast

zijn e-mail en telefonische verzoeken bij de klantcontactcentra de kanalen langs welke de signalen ontvangen zullen worden.
Processtappen
1. Maatwerkverzoeken worden door de gemeente en Avri ontvangen
(telefonie, mail, inspraak, bezwaar);
Maatwerkverzoeken ontvangen door Avri worden 'warm overgedragen' aan de gemeente. De gemeente levert hiervoor zoveel
mogelijk de directe contactgegevens van de behandelaar / behandelde team aan bij Avri;
2. De verzoeker om maatwerk wordt geïnformeerd dat het verzoek
naar gemeente is doorgeleid / door de gemeente wordt behandeld;
3. Binnen de gemeente wordt binnen het Sociaal Domein (WMO-loket
/ -kernpunten) het verzoek beoordeeld en afgehandeld;
4. Waar de gemeentelijke afhandeling niet leidt tot een oplossing voor
inwoners met fysieke problemen om het afval weg te brengen, ontvangt Avri een lijst met adressen waarvoor een afvalcoach wordt gevraagd. De verwachting is dat het aantal adressen gering is;
5. Avri maakt ophaalafspraak met de verzoeker en Avri haalt het afval
vervolgens bij die adressen op. In overleg kan tegelijk met het restafval ook incontinentiemateriaal worden opgehaald;
6. Terugkoppeling inzet afvalcoach.
De afvalcoach functie wordt door het Team Inzameling ingevuld en door
meerdere medewerkers gedaan. Dit zorgt voor meer variatie in de werkzaamheden van de chauffeurs. Na 2020 evalueren we het gebruik van de
wegbrenghulp.
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Bijlage 1: Acceptatievoorwaarden ARN
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Acceptatie van luiers
In overleg is aanlevering van separaat ingezamelde luiers ter verbranding
mogelijk.
ARN onderscheidt 2 soorten luiers: gebruikte babyluiers en gebruikte incontinentieluiers.
Gebruikte babyluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: alles wat geen gebruikte luier is (zoals):





(latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces)
zalfpotjes of tubes;
medicijnverpakkingen;
onderleggers;

Indien bij de inzameling van luiers gebruik wordt gemaakt van plastic
zakken, dan dienen deze zakken
te voldoen aan de volgende eisen:



de zakken moeten doorzichtig zijn;
de zakken moeten gemaakt zijn van polyetheen (polyethyleen; PE)
of polypropeen (polypropyleen; PP);

Let op: Indien u zakken verkiest die zijn voorzien van een opdruk over wat
er wel/niet in mag, bevelen wij u daarvoor de formulering aan die hierboven is gegeven voor gebruikte babyluiers en/of gebruikte incontinentieluiers.
Het gebruik van oude ‘Knowaste’-zakken is niet toegestaan in verband
met de verkeerde opdruk over wat er wel/niet in de zak mag.

Gebruikte incontinentieluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: alles wat geen gebruikte luier is (zoals):







(latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces)
washandjes
zalfpotjes of tubes
stoma
ziekenhuisafval
onderleggers
16

Acceptatieprocedure
Vooraanmelding







De acceptatieprocedure start met een vooraanmelding. In de vooraanmelding dient de ontdoener aan ARN gegevens te verstrekken
aangaande de aard, herkomst, samenstelling en eigenschappen
van het afval. Dit doet men door het volledig invullen en ondertekenen van een omschrijvingsformulier (zie bijlage 3). Tevens dient u
een zo genaamd stamgegevensformulier in te vullen. Hierin wordt
gevraagd naar contact- en NAW-gegevens. U kunt deze formulieren
aanvragen bij de afdeling acceptatie. Door ondertekening van het
omschrijvingsformulier verklaart u als ontdoener, dat geleverde gegevens overeenstemmen met de aan te bieden vracht afvalstoffen
en verklaart u tevens akkoord te gaan met dit Acceptatiereglement.
Een ontdoener kan gevraagd worden een monster, analyse of productverklaring te overleggen.
Voor iedere afvalstroom is een afzonderlijk omschrijvingsformulier
noodzakelijk.
Wanneer uit deze gegevens blijkt dat ARN het afval kan accepteren
dient, tenzij anders is overeengekomen met ARN, de rekeningnemer een incassomachtiging/SEPA in te vullen.
Na controle en akkoordbevinding wordt u opgenomen in ons debiteurenbestand. Aanlevering tegen contante betaling is beperkt en
incidenteel mogelijk. Voor elke partij aangeboden afvalstoffen geldt
een minimumtarief van € 100,00, ongeacht het soort en de aangeboden hoeveelheid. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt de



rekeninghouder het zogenaamde poorttarief dat elk jaar door de directie wordt vastgesteld. Voor grotere partijen kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider GSI.
ARN maakt op basis van de hierboven genoemde gegevens een afvalstroomnummer aan. Vervolgens maakt ARN de begeleidingsbrieven waarmee de transporteur de afvalstoffen kan aanleveren.
Aanlevering van afvalstoffen kan alleen geschieden wanneer ARN
het ondertekende omschrijvingsformulier (en indien noodzakelijk:
gegevens uit monstername, analyse of productverklaring) heeft
ontvangen. Het gebruik van eigen begeleidingsbrieven is alleen toegestaan indien deze conform het omschrijvingsformulier zijn ingevuld.

Registratie (Weging)




Iedere vracht aan te leveren afvalstoffen moet zijn voorzien van een
begeleidingsbrief met daarop een afvalstroomnummer. Deze ontvangt u nadat de vooraanmelding is afgerond. Bij voorkeur dient u
gebruik te maken van een digitale versie van de begeleidingsbrief.
Wanneer u gebruik maakt van een fysieke begeleidingsbrief stuurt
de chauffeur, nadat hij de weegbrug is opgereden, deze volledig ingevulde begeleidingsbrief naar de ARN-medewerker. Na controle
worden de gegevens ingevoerd en wordt de vracht gewogen,
waarna de chauffeur een terreinbon ontvangt. Met deze terreinbon
kan hij gaan lossen op de aangewezen locatie. Wanneer gebruik
wordt gemaakt van de digitale begeleidingsbrief zal deze door de
ontdoener/inzamelaar via de digitale weg in de ARN-weeg- en registratiesoftware worden geschoten (de digitale vooraanmelding). Op
het moment dat de chauffeur met de vracht op de weegbrug komt
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zal deze aanlevering via het kenteken uit de digitale vooraanmelding worden gehaald en na controle worden ingewogen. De chauffeur krijgt een terreinbon en kan gaan lossen op de aangewezen locatie.
Op de loslocatie dient de chauffeur zich te melden bij de afvalstoffencontroleur of de machinist. Deze ziet erop toe, dat geen afvalstoffen worden gelost die strijdig zijn met de acceptatievoorwaarden, vergunningsvoorwaarden of de gegevens op de terreinbon.
Het achterlaten van afvalstoffen zonder toestemming is niet toegestaan.
De chauffeur rijdt vervolgens terug naar de weegbrug en stuurt de
terreinbon via de buizenpost naar de ARN-medewerker. De ARNmedewerker weegt het lege voertuig en bepaalt zo het nettogewicht van de aangeboden vracht. De chauffeur ontvangt daarna de
weegbon en de voor hem bestemde doorslag van de door ARN ondertekende fysieke begeleidingsbrief. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de digitale begeleidingsbrief zullen de gegevens via de
digitale weg aan de ontdoener worden verstrekt.



Voor meer informatie v.w.b. de digitale begeleidingsbrief zie de website:
www.afval-eba.nl







Controle


ARN is wettelijk verplicht uw afvalstoffen te controleren. Daarnaast
mag ARN geen afvalstoffen accepteren die niet overeenkomen met
de gegevens zoals deze door de ontdoener zijn overlegd. De aan te
bieden afvalstromen dienen aan de vergunningseisen te voldoen en
als zodanig niet schadelijk te zijn voor milieu, mens of dier.



Uit alle ingewogen vrachten worden door middel van een computer
willekeurig vrachten aangewezen voor een zogeheten steekproef.
Op deze steekproeven vinden visuele inspecties (controles) plaats.
Op basis van de bevindingen wordt een inspectierapport geschreven.
Wanneer blijkt dat de afvalstoffen dan wel bepaalde componenten
uit de vracht niet op de betreffende loslocatie geaccepteerd kunnen
worden, zal de ontdoener worden gesommeerd de vracht of componenten uit de vracht retour te nemen. Wanneer hier geen gehoor
aan wordt gegeven, voert ARN deze afvalstoffen af naar een voor
die afvalstoffen erkende be- of verwerker. De oorspronkelijke ontdoener is wettelijk aansprakelijk voor de kosten die ARN hiervoor
maakt. Wanneer de componenten wel mogen worden geaccepteerd maar bestemd zijn voor een andere locatie, worden deze omgeboekt naar een geschikt afvalstroomnummer. Wanneer de ontdoener niet in het bezit is van een geschikt afvalstroomnummer,
wordt de partij op de weegbrug geweigerd. Aanlevering mag dan
pas plaatsvinden nadat een geschikt afvalstroomnummer is aangevraagd en aangemaakt.
Alle vrachten die op de weegbrug worden geweigerd, en/of die door
ARN worden afgevoerd naar een erkende be- of verwerker, worden
gemeld bij het Bevoegd Gezag. De extra kosten (waaronder mogelijk kosten van opslag) die hieraan verbonden zijn, worden op de
ontdoener verhaald. Hiervoor verwijzen wij u naar het hoofdstuk
“Extra kosten” van dit reglement.
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Extra kosten
In onderstaande situaties heeft de directie van ARN B.V. de bevoegdheid
extra kosten en boetes in rekening te brengen:
Aanbieden in strijd met het Acceptatiereglement:
Wanneer de ontdoener afvalstoffen aanbiedt in strijd met het Acceptatiereglement is ontdoener c.q. vervoerder, onverminderd de overige bepalingen van het Acceptatiereglement, een onmiddellijk opeisbare boete
van € 150,- exclusief omzetbelasting verschuldigd. Deze boete geldt voor
elke keer dat afvalstoffen in strijd met het Acceptatiereglement worden
aangeboden. Voor aangetroffen drukhouders, gasflessen en brandblussers geldt een boete van € 150,- exclusief omzetbelasting per stuk.

Onvolledige gegevens, leidend tot het (tijdelijk) weigeren van afvalstoffen:
Indien ARN de acceptatie van de desbetreffende afvalstoffen moet weigeren of tijdelijk moet weigeren vanwege het niet volledig aanbieden van
noodzakelijke gegevens, worden de hiermee verband houdende kosten
van ARN bij de ontdoener, rekeninghouder c.q. vervoerder in rekening gebracht.
Ontdoener, rekeninghouder en vervoerder zijn voor de boetes en kosten
hoofdelijk aansprakelijk. Boetes en kosten dienen te zijn voldaan alvorens die ontdoener, rekeninghouder c.q. vervoerder wederom afvalstoffen ter verwerking kan en mag aanbieden bij ARN.

Kosten voor afvoer naar een externe be-verwerker:
Indien een aangeboden partij afvalstoffen niet kan worden geaccepteerd
en de ontdoener deze niet wenst retour te nemen, is ARN genoodzaakt
deze partij af te voeren naar een daartoe erkende externe be- en/of verwerker. Het afvoeren van deze partij is geheel voor rekening en risico van
de oorspronkelijke ontdoener.
Verladingskosten:
Indien ARN als gevolg van het aanbieden van afvalstoffen die in strijd
met het bepaalde in het Acceptatiereglement worden aangeboden verladingskosten moet maken, worden deze kosten bij ontdoener, rekeninghouder resp. vervoerder in rekening gebracht.
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Contact
Simone Lindhout
Advies & Projectleiding
085 773 19 95
simone@deafvalspiegel.nl

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB Tilburg
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Dossier nummer 19CC112

20

