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C.3 Huishoudens 
 
 

C.3.1 Inleiding 
 
Particuliere huishoudens hebben niet direct met het LAP of de afvalhiërarchie te maken. Via de 

gemeentelijke afvalstoffenverordening gelden voor hen regels omtrent afvalbeheer en de daarop 
gebaseerde uitvoeringsbesluiten. 
 
In de dagelijkse praktijk gaat het met name om de aanbieding van afvalstoffen nabij de woning, 
het deponeren van bepaalde afvalstoffen in (ondergrondse) containers, de milieustraat, of bij 
bepaalde winkels die een taak hebben in de terugname van gebruikte artikelen (bv. batterijen, 
drankverpakkingen, lampen en kleine elektrische apparaten, etc.). 

 
In particuliere huishoudens kan echter heel veel worden gedaan aan preventie en een zodanige 
scheiding van afvalstoffen dat zoveel mogelijk recycling mogelijk is. Door afval te scheiden blijft 
er minder huishoudelijk restafval over. Dat betekent dat minder afval hoeft te worden verbrand. 
Dit leidt tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
 
Huishoudens kunnen door middel van bewust inkopen gezamenlijk een zeer groot effect bereiken 

en marktverschuivingen teweeg brengen. 
 
 

C.3.2 Preventie 
 

Voor het milieu is het van belang dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld op 
de volgende manieren: 
- Het gebruik van producten of materialen die niet na een of enkele keren gebruik moeten 

worden afgedankt; 
- Het laten repareren van producten als ze stuk zijn of het laten vervangen van een onderdeel, 

in plaats van direct een nieuw product te kopen; er zijn ook producten te koop die zelf 

eenvoudig te repareren zijn; 
- Het aanschaffen van tweedehands materialen of producten; soms zijn ze gratis af te halen; 
- Het zo min mogelijk verspillen van voedsel; 
- Het gebruik van zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal.  
 
 

C.3.3 Afdanken 
 
Producten of materialen die voor de één niet meer bruikbaar zijn, zijn voor de ander wel nog te 
gebruiken. Ze kunnen worden verkocht of worden aangeboden aan een kringloopwinkel. 
 
 

C.3.4 Scheiding van afvalstoffen 
 
Nederlanders scheiden ongeveer de helft van hun afval: onder meer glas, gft, papier en steeds 
vaker ook plastic. In veel gevallen is scheiding aan de bron ook essentieel om in een later stadium 

hergebruik/recycling mogelijk te maken of op zijn minst te vereenvoudigen (zie ook hoofdstuk B.3 

‘Gescheiden houden van afvalstoffen’). Daarmee heeft deze scheiding in ieder geval een besparing 
van grondstoffen tot gevolg en wordt het milieu gespaard. Als veel afval gescheiden wordt, kan 
wellicht ook de lokale afvalstoffenheffing omlaag.  
 
Op basis van de doelen van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) en het door het 
ministerie van IenW, de VNG en de NVRD ondertekende Publiek kader Huishoudelijk afval 2025 – 

welke beide zijn verwerkt in het Rijksbrede programma circulaire economie - is het de bedoeling 
om nog veel meer afval van consumenten te scheiden. Dit kan weliswaar ook door nascheiding, 
maar voor een aantal componenten is scheiding aan de bron essentieel om daadwerkelijk tot 
recycling te kunnen komen (zie ook hoofdstuk B.3 ‘Gescheiden houden van afvalstoffen’). 
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Op www.recyclingmanager.nl is te zien in welke bak een bepaalde afvalstof moet of waar je het 
afval kunt inleveren. De Recyclingmanager is ook beschikbaar als app. 
 
 

C.3.5 Zelf composteren 
 
Als er ruimte is, kan het gft-afval of een deel daarvan bij de woning gecomposteerd worden. Die 
compost kan dan weer in de eigen tuin worden toegepast. Compostering moet echter wel op een 
goede manier plaatsvinden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat veel methaan wordt gevormd. Als 

dat niet mogelijk, kan het gft-afval beter (gescheiden!) aan de gemeentelijke inzameldienst 
worden aangeboden. Onder andere bij Milieucentraal is te vinden welke methoden er zijn om gft-
afval te composteren, wat op de composthoop mag en hoe het composteren plaatsvindt. 
 

 

C.3.6 Kern van het beleid 
 
Dit hoofdstuk bevat geen specifieke beleidskeuzes. De informatie in dit hoofdstuk is toelichtend. 
Bij een wijziging van onderdelen van dit hoofdstuk zal geen procedure van inspraak worden 
gevolgd maar zal worden volstaan met bekendmaking. 
 

http://www.recyclingmanager.nl/
http://www.milieucentraal.nl/

