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F.4 bijlage 4; Feiten en cijfers 
 
 

F.4.1 Inleiding 
 
Deze bijlage geeft een toelichting bij de productie en verwerking van het Nederlands afval sinds 

1985 plus een inschatting hiervan tijdens de komende planperiode. 
 
Om het toekomstige afvalstoffenbeleid te kunnen formuleren en uitvoeren, is het noodzakelijk dat 
inzicht bestaat in het te verwachten afvalaanbod en afvalbeheer in de komende jaren. Op basis 
daarvan kan bijvoorbeeld worden bezien welke beleidsmaatregelen nodig zijn om het gewenste 
niveau van preventie en nuttige toepassing te bereiken en kan de stortcapaciteit worden 
geprogrammeerd.  

 
Om schattingen te kunnen maken over het toekomstige afvalaanbod en -beheer, is het 
noodzakelijk om de voorbije jaren goed in beeld te hebben: hoeveel afval is er in het verleden 
ontstaan, welke preventie- en recyclingresultaten zijn bereikt en hoe effectief waren de 
verschillende beleidsmaatregelen? Voor het LAP is een prognose opgesteld, waarin de 
verwachtingen zijn opgenomen over de omvang, de samenstelling en het beheer van het afval dat 
naar verwachting gedurende de planperiode van het LAP ontstaat. Daarbij is rekening gehouden 

met het afvalbeheer zoals dat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.  
 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf F.4.2 een korte cijfermatige terugblik op de periode tot en met 
2014 gegeven. Paragraaf F.4.3 bevat informatie over import en export van afval. In 
paragraaf F.4.4 worden scenario’s gepresenteerd voor het totale afvalaanbod van 2014 tot en met 
2023 met een doorkijk naar 2029, waarbij ook een onderverdeling naar nuttige toepassing en 

verwijdering wordt gemaakt. 
 
 

F.4.2 Afvalbeheer in cijfers tot en met 2014 
 

De jaarlijkse productie aan afval in Nederland (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en 
mest) is vanaf 1985 gestegen van 47 Mton naar 63 Mton in 2008. Hierna daalde het geleidelijk 
naar ongeveer 60 Mton in 2014. Tussen 1985 en 2014 is dit een stijging van zo’n 26%. Deze 
toename blijft achter bij de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP), dat in de 
periode 1985 tot en met 2014 met zo’n 88% is gestegen. Als het totale afvalaanbod vanaf 1985 
was gegroeid overeenkomstig het BBP, dan zou in 2014 circa 89 Mton afval zijn ontstaan.  
 

De cijfers tonen (zie ook figuur 4) dat er tot 2000 sprake is van een relatieve ontkoppeling tussen 
het totale afvalaanbod in Nederland en de economische groei. In die periode is het afvalaanbod 
minder snel gegroeid dan het BBP. Tussen 2000 en 2014 was zelfs sprake van een absolute 
ontkoppeling aangezien er een toename was van het BBP en de afname van het afvalaanbod. 
De ontkoppeling is het gevolg van een combinatie van factoren: overheidsbeleid, technologische 
ontwikkelingen, efficiënter produceren, kosten van verwijdering, enz. Deze factoren kunnen niet 
los van elkaar worden gezien: zo is er overheidsbeleid dat specifiek is gericht op afvalpreventie, 

maar er is ook beleid dat heeft bijgedragen aan het tot stand komen van nieuwe technieken en 
van efficiënter produceren. Daarnaast is de toename van de kosten van verwijdering ook voor een 
deel het gevolg van overheidsbeleid. 

 
De ontwikkelingen in de afvalproductie verschillen per doelgroep. Bij industrieel afval is er 
bijvoorbeeld een afname te zien tussen 2000 en 2014. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

hoeveelheid afval uit de HDO-sector die een sterkere groei laat zien dan die van het BBP. In figuur 
5 is voor het afval uit de industrie, de HDO-sector en van consumenten geschetst hoe de 
afvalproductie zich ontwikkelde tussen 2000 en 2014 in relatie tot de ontwikkeling van het BBP en 
de totale afvalproductie in Nederland. Het afvalaanbod van consumenten laat een stijging zien tot 
en met 2007, om vervolgens weer te dalen. In 2014 produceerden consumenten 4% minder afval 
dan in 2000. 
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figuur 4 Ontwikkeling BBP en totale productie afval in Nederland in de 

periode 1985 tot en met 2014 (1985 is geïndexeerd op 100) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

figuur 5 Ontwikkeling afvalproductie van consumenten, industrie en de HDO-

sector in relatie tot het BBP in Nederland in de periode 2000 tot en met 

2014 (2000 is geïndexeerd op 100) 

 
 

Tussen 1985 en 2014 heeft binnen het afvalbeheer een duidelijke verschuiving plaatsgevonden 
van verwijdering naar nuttige toepassing, wat geresulteerd heeft in een stijging van het aandeel 
nuttige toepassing van 51% naar 93% in 2014. Deze ontwikkeling kan tot en met 2005 
grotendeels verklaard worden door de afname van het aandeel storten. In 1985 werd nog 35% 
van al het in Nederland geproduceerde afval gestort. Dit aandeel is in 2014 afgenomen tot 
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ongeveer 2%. De toename van het aandeel nuttige toepassing rond 2010 wordt grotendeels 
verklaard door de toekenning van de R1-status aan meerdere AVI’s in die jaren. Zie ook figuur 6. 
Het lozen in deze figuur betreft tot en met 2000 hoofdzakelijk het lozen van fosforzuurgips en de 
jaren erna de gezuiverde waterfractie die vrijkomt na verwerking van waterige afvalstoffen. 
 

figuur 6 Het afvalbeheer van Nederlands afval in de periode 1985 tot en met 2014 

 
 

In tabel 17 is voor de vier grootste afvalproducerende doelgroepen aangegeven hoe de 
hoeveelheid nuttige toepassing is opgebouwd in 2014. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

voorbereiding voor hergebruik en recycling aan de ene kant en andere nuttige toepassing inclusief 
energietoepassingen aan de andere kant. Deze vier doelgroepen zijn gezamenlijk goed voor bijna 
90% van de geproduceerde hoeveelheid afval en ook voor 90% van de hoeveelheid nuttige 
toepassing.  
 

tabel 17 Opbouw nuttige toepassing voor de vier grootste afvalproducerende 

doelgroepen in 2014 

 Voorbereiding voor 
hergebruik en 
recycling (Mton) 

Andere nuttige 
toepassing 
inclusief 
energietoepassing

en (Mton) 

Totale productie 
(Mton) 

Consumentenafval 4,1 4,1 8,3 

Industrieel afval 11,7 1,8 14,5 

Handel-, diensten- en 
overheidsafval 

3,0 2,3 5,7 

Bouw- en sloopafval 21,9 1,4 23,8 

 
 

F.4.3 Import en export van afval 
 
De voorgaande paragraaf betrof de productie van afval in Nederland (exclusief verontreinigde 
grond, baggerspecie en mest) en de verwerking daarvan. Een deel van dit afval wordt echter niet 
in eigen land verwerkt (zit wel in de cijfers van voorgaande paragraaf) en tegelijk wordt in 
Nederland ook afval verwerkt dat in het buitenland is geproduceerd. In deze paragraaf wordt 

inzicht gegeven in de import en export van afval voor zover dit gebeurt op basis van een 
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kennisgeving in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (dus exclusief 
groene lijst afval). In figuur 7 zijn de totalen voor import en export voor 2004 t/m 2016 gegeven. 
In figuur 8 en figuur 9 is aangegeven wat de aard van de afvalstoffen is die in 2016 is 
geïmporteerd respectievelijk geëxporteerd. In figuur 10 en figuur 11 is te zien wat de herkomst 
en bestemming is van geïmporteerd respectievelijk geëxporteerd afval in 2016. 

 
figuur 7 Import en export van afval naar/vanuit Nederland van 2004 t/m 2016 

 
 

figuur 8 Aard van geïmporteerd afval in 2016 

 

figuur 9 Aard van geëxporteerd afval in 2016 

 

figuur 10 Herkomst van geïmporteerd afval in 

2016 

 

figuur 11 bestemming van geëxporteerd afval 

in 2016 
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F.4.4 Verwachting afvalbeheer tot en met 2029 
 

F.4.4.1 Afvalproductie tot en met 2029 
De hoeveelheid afval die naar verwachting zal ontstaan in de periode tot en met 2023 (met een 
doorkijk naar 2029) wordt geschat op basis van de hoeveelheden en samenstelling van het afval 
in de jaren voorafgaand aan die periode, de verwachtingen over toekomstige economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen (groei van de bevolking, groei van de economie, 
consumptiepatronen, enz.) en de effectiviteit van de inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld 
preventie. 

 
Voor het LAP is voor de inschatting van het afvalaanbod tot en met 2023 (met een doorkijk tot 
2029) gebruik gemaakt referentiescenario’s uit de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee 
referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ van Centraal Planbureau 

en Planbureau voor de Leefomgeving. In deze studie zijn twee toekomstscenario’s uitgewerkt, 
Hoog en Laag. Beide scenario’s geven voor verschillende sectoren een beeld van de toekomstige 

ontwikkeling. Deze scenario’s zijn vertaald naar een te verwachten aanbod van afval per 
doelgroep.  
 
Het verschil tussen beide scenario’s is de economische groei en de bevolkingsaanwas. Scenario 
Hoog combineert een hoge economische groei van 2% per jaar met een relatief sterke 
bevolkingsaanwas. Scenario Laag gaat uit van een gematigde economische groei van 1% per jaar 
samen met een beperkte demografische ontwikkeling. Beide referentiescenario’s zijn beleidsarm 

ingevuld, d.w.z. wil zeggen dat er geen aanvullend beleid is meegenomen anders dan die we nu al 
zien en waarvoor doelstellingen zijn opgenomen. 
 
Bij beide scenario’s is eenzelfde vertaling aangehouden van ontwikkeling in de economische groei 
naar groei in aanbod van afval. In deze vertaling is voor de meeste sectoren de huidige 
ontkoppeling tussen groei van het BBP en de groei van het afvalaanbod aangehouden en gesteld 
op 0,5. Ofwel als een sector met 1% groeit, dan zal het afvalaanbod toenemen met 0,5%. Voor 

enkele doelgroepen is eenzelfde absolute ontkoppeling aangehouden als nu ook al zichtbaar is in 

de betreffende doelgroepen. In tabel 18 is voor 2023 en 2029 het afvalaanbod op basis van de 
beide scenario’s opgenomen. 
 

tabel 18 Verwachting afvalaanbod in 2014, 2023 en 2029 volgens scenario Hoog en Laag 

 Hoeveelheid geproduceerd afval (Mton) 

2014  2023 2029 

Scenario Hoog 59,5 60,7 62,5 

Scenario Laag 59,5 58,4 58,6 

 
De geschetste scenario’s zijn beide even waarschijnlijk. Het is dan ook niet mogelijk om op 
voorhand een van deze twee scenario’s te kiezen als het meest waarschijnlijke. De totale 
Nederlandse afvalproductie zal om die reden in 2023 waarschijnlijk tussen de 58 en 61 Mton 
bedragen.  
 

F.4.4.2 Afvalverwerking tot en met 2029 
Voor beide scenario’s is ook de ontwikkeling van de verwerking geschetst. Deze ontwikkelingen 

zijn veelal gebaseerd op verschillende doelstellingen in hoofdstuk A.3 ‘Doelstellingen planperiode’ 
die specifiek gericht zijn op de verwerking. In de scenario’s wordt aangehouden dat deze 
doelstellingen volledig gehaald worden. Voor het bereiken van de doelstellingen zijn verschillende 
instrumenten beschikbaar die verder beschreven staan in hoofdstuk A.5 ‘Beschikbaar 
instrumentarium’. 

 
Voor de vier eerder genoemde doelgroepen die tezamen ongeveer 90% van het totale 
afvalaanbod omvatten, gelden de volgende verwachtingen: 
 Consumenten 

De preventie van afval bij consumenten zal verder gaan. Ook de ingezette weg van meer 
gescheiden inzamelen door gemeenten zal leiden tot een toename aan recycling. 
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Aangenomen is dat de hoeveelheid restafval zal afnemen tot maximaal 30 kilogram per 
inwoner per jaar in 2025. 

 Bouw 
De verwerking blijft op een hoog niveau en zal uiteindelijk toenemen tot 95% recycling.  

 Handel, diensten en overheid (HDO) 

De doelstelling om de hoeveelheid afval te halveren dat de economie verlaat wordt deels 
ingevuld door preventie bij HDO. Verder zal recycling verder toenemen door een toename 
van de gescheiden inzameling van afval uit deze doelgroep. 

 Industrie 
Bij de industrie wordt een kleine groei voorzien op basis van de scenario’s. Voorbereiding 
voor hergebruik en recycling zal weer op het niveau komen van minimaal 85%. 

 

Hieronder zijn de ontwikkelingen weergegeven in de productie van het afval per doelgroep en het 
beheer ervan in respectievelijk 2023 (einde beleidsperiode) en in 2029, voor scenario Hoog (tabel 

19) en scenario Laag (tabel 20).  
 

tabel 19 Afvalbeheer in 2014, 2023 en 2029 voor scenario Hoog 

 Afval uit de doelgroep Totale 
prod 
(Mton) 

Recycling 
(Mton) 

Nuttige 
toepas. 
overig 
(Mton) 

Ver-
branden 
(Mton) 

Storten 
(Mton) 

Lozen 
(Mton) 

2014 Consumenten 8,2 4,6 3,5 0,1 0,0 0,1 

Verkeer en vervoer 1,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,3 

Landbouw 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Industrie 14,5 11,7 1,8 0,6 0,3 0,2 

HDO 5,7 3,0 2,3 0,0 0,2 0,2 

Bouw 23,8 21,9 1,4 0,0 0,5 0,0 

Energievoorziening 1,9 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 

RWZI’s 1,3 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 

Drinkwatervoorziening 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afvalverwerking 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 59,5 45,6 9,8 2,0 1,3 0,8 

2023 Consumenten 7,0 5,6 1,3 0,0 0,0 0,1 

Verkeer en vervoer 1,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,4 

Landbouw 2,4 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Industrie 15,7 13,3 1,2 0,6 0,4 0,2 

HDO 5,5 3,7 1,4 0,0 0,2 0,2 

Bouw 25,1 23,9 1,4 0,0 0,6 0,0 

Energievoorziening 1,9 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 

RWZI’s 1,4 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 

Drinkwatervoorziening 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afvalverwerking 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 60,7 51,4 5,5 2,2 1,5 0,8 

2029 Consumenten 7,2 6,0 1,0 0,0 0,0 0,1 

Verkeer en vervoer 1,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4 

Landbouw 2,4 2,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Industrie 16,5 14,0 1,3 0,7 0,4 0,2 

HDO 5.3 3,6 1,3 0,0 0,2 0,2 

Bouw 26,0 24,8 1,5 0,0 0,6 0,0 

Energievoorziening 1,9 1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 

RWZI’s 1,5 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 

Drinkwatervoorziening 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afvalverwerking 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 62,5 53,2 5,4 2,3 1,7 0,9 

 
Voor lozen en storten is aangehouden dat het aandeel in verwerking bij alle doelgroepen gelijk 
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blijft aan het niveau in 2014. Naar deze technieken gaat nu al afval dat veelal niet anders 
verwerkt kan worden. Ook voor verbranden als vorm van verwijderen blijft het aandeel bij de 
meeste doelgroepen gelijk, dit is veelal een stroom die niet makkelijk hoogwaardiger ingezet kan 
worden. Voor de doelgroepen waarvoor geen doelstellingen zijn wordt aangehouden dat de 
verdeling naar verwerking gelijk blijft als in 2014.  

 
Het storten van afvalstoffen zal zich met name beperken tot inerte afvalstromen, zoals nu dat ook 
al het geval is. Rekening houdend met de niet meegenomen afvalstoffen die wel op reguliere 
stortplaatsen worden gestort, is de inschatting dat nog ongeveer 1 Mton stort aan verontreinigde 
grond, baggerspecie en reststromen als AVI-reststoffen te verwachten is, bovenop hetgeen in 
tabel 19 en tabel 19 is aangegeven. 
 

tabel 20 Afvalbeheer in 2014, 2023 en 2029 voor scenario Laag 

 Afval uit de doelgroep Totale 
productie 
(Mton) 

Recycling 
(Mton) 

Nuttige 
toep. 
overig 
(Mton) 

Ver-
branden 
(Mton) 

Storten 
(Mton) 

Lozen 
(Mton) 

2014 Consumenten 8,2 4,6 3,5 0,1 0,0 0,1 

Verkeer en vervoer 1,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,3 

Landbouw 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Industrie 14,5 11,7 1,8 0,6 0,3 0,2 

HDO 5,7 3,0 2,3 0,0 0,2 0,2 

Bouw 23,8 21,9 1,4 0,0 0,5 0,0 

Energievoorziening 1,9 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 

RWZI’s 1,3 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 

Drinkwatervoorziening 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afvalverwerking 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 59,5 45,6 9,8 2,0 1,3 0,8 

2023 Consumenten 6,8 5,5 1,3 0,0 0,0 0,1 

Verkeer en vervoer 1,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,3 

Landbouw 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Industrie 15,0 12,7 1,1 0,6 0,4 0,2 

HDO 5,5 3,7 1,4 0,0 0,2 0,2 

Bouw 23,8 22,6 1,4 0,0 0,5 0,0 

Energievoorziening 1,9 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 

RWZI’s 1,4 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 

Drinkwatervoorziening 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afvalverwerking 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 58,4 49,4 5,4 2,1 1,4 0,8 

2029 Consumenten 6,8 6,0 1,0 0,0 0,0 0,1 

Verkeer en vervoer 1,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,4 

Landbouw 2,4 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Industrie 15,3 13,0 1,2 0,6 0,4 0,2 

HDO 5,4 3,6 1,4 0,0 0,2 0,2 

Bouw 23,8 22,6 1,4 0,0 0,5 0,0 

Energievoorziening 1,9 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 

RWZI’s 1,4 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 

Drinkwatervoorziening 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afvalverwerking 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 58,6 49,8 5,1 2,1 1,5 0,8 

 

F.4.4.3 Voorbehoud op scenario’s 
Bovenstaande scenario’s zijn gebaseerd op schattingen over de ontwikkeling van de groei en 

samenstelling van de bevolking, veranderingen in bestedingspatronen, de ontwikkeling naar een 
diensteneconomie, inzet van technologieën gericht op efficiënter produceren enz. Deze 
ontwikkelingen en het afvalbeheer in de LAP-planperiode worden gemonitord en vergeleken met 
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de afvalaanbodscenario’s. Mocht de ontwikkeling van de genoemde aspecten aanzienlijk anders 
worden dan nu is verondersteld, dan vindt bijstelling van de scenario’s plaats. 
 
Met de opkomst van de circulaire economie, preventie en ook het meer toekennen van de 
bijproductstatus is het waarschijnlijk dat het aanbod aan afval zal afnemen. Minder stoffen, 

materialen en/of producten worden dan een afvalstof. Met deze ontwikkeling is beperkt rekening 
gehouden in de scenario’s. De verwachting is dat het dan vooral zal gaan om afvalstromen die nu 
nog veelal (volledig) gerecycled worden. 
 
 

F.4.5 Kern van het beleid 
 
Deze bijlage bevat geen specifieke beleidskeuzes. De informatie in deze bijlage is toelichtend. Bij 
een wijziging van onderdelen van deze bijlage zal geen procedure van inspraak worden gevolgd 

maar zal worden volstaan met bekendmaking. 


