
 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: tariefsaanpassing 2021   Eindhoven, december 2020 

 

 

Beste relatie, 

 

In januari 2021 past Renewi Nederland de tarieven aan die wij u berekenen voor onze dienstverlening. In deze brief 

lichten wij toe waarom deze tariefsaanpassing nodig is.  

 

 De achtergrond van deze verhoging is de volgende, generieke indices zoals bijvoorbeeld NEA en CPI zijn niet 

gebaseerd op de specifieke aspecten die van toepassing zijn op afvaldienstverlening. In onze dienstverlening spelen 

nog een aantal aanvullende zaken. Ik heb hieronder de belangrijkste zaken op hoofdlijnen voor 2021 beschreven: 

 

Voornaamste factoren 

 

1.  Toename van loongerelateerde kosten 

Elk jaar wordt door het NIWO een raming gemaakt van de kostenontwikkelingen van de logistieke dienstverlenings-

branche voor het komende jaar; de NEA-index. In 2021 spelen loonkosten ook weer een rol. De cao-verhoging is nog 

onbekend, maar zal naar verwachting lager zijn dan de afgelopen jaren. 

 

2. Toenemende druk op preventie 

Veilig is één van onze kernwaarden, het is onze “license to operate”. De maatschappij stelt hieraan terecht strenge 

eisen en voorwaarden. Verkeersveiligheid, schonere trucks, omgaan met besmette materialen en reststromen met 

een hoog risicoprofiel zoals lithium batterijen zijn slechts enkele voorbeelden. Het garanderen van deze veiligheid en 

(brand) preventie vereist investeringen zodat we onze activiteiten voor u kunnen blijven uitvoeren. 

 

3. Verhogen van de kwaliteit van grondstoffen/afvalstromen 

Er is een duidelijke tendens in de markt dat de kwaliteit van secundaire grondstoffen hoger moet worden om afzet als 

grondstof zeker te stellen. Als de kwaliteit onvoldoende is, is hergebruik geen optie. Dit betekent dat wij onze 

acceptatie procedures en recycleprocessen steeds verder moeten verbeteren om aan deze eisen te voldoen. We zien 

niet alleen het belang van de juiste kwaliteit terug voor hergebruikstoepassingen. Zeker ook de eisen die 

eindverwerkers stellen voor wat betreft het kunnen/willen verwerken van stromen nemen verder toe. Onder andere 

milieueisen die gesteld worden aan verwerkers, omtrent hun procesvoering en de invloed op de omgeving. De 

tendens van hogere eisen en daardoor hogere kosten neemt al jaren toe, ook in 2021. 

 

4. Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) 

Het afgelopen jaar zijn de Zeer Zorgwekkende Stoffen veel in het nieuws geweest (denk aan PFAS/PFOS en 

Chroom6). De verwachting is dat deze lijst van componenten de komende jaren flink groter gaat groeien. Dit 

levert nu in de afvalketen al een stijging van de kosten op, zoals meer monsternames en analyses, extra 

opslag en aanvullende eisen wat betreft transport en verwerking.  

 

5. Nederland Circulair/de invloed van LAP 3 

Om onze economie om te buigen naar een Circulaire model is door het kabinet beschreven in het Rijksbrede 

programma ‘Nederland Circulair in 2050’ hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam 

gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In het Landelijk Afvalbeheerplan wordt mede hierdoor 

beschreven welke oplossing qua milieurendement de beste zijn. De “beste” is niet perse de goedkoopste. 

Denk hierbij aan het ontmoedigen van storten en verbranden. We zien de invloed van hoogwaardigere 

verwerking tegen hogere kosten terug in de ontwikkeling van de kosten. 

 

6. CO2 heffing 

Het kabinet heeft voor een nationale CO2-heffing voor de industrie besloten. Dit betekent dat de komende 



 

 

jaren het verbranden van afval stap voor stap met deze heffing gaat worden verhoogd. Het doel daarvan is 

om bijvoorbeeld de opslag van CO2 te gaan bekostigen of om een andere wijze vermindering van uitstoot te 

realiseren. In de markt zijn partijen reeds bezig met een voorbereiding op deze verlaging van hun uitstoot, waarvoor 

aanzienlijke investeringen nodig zijn, die reeds de verwerkingskosten beïnvloeden. 

 

7. Stortplaatsen 

Het ontmoedigingsbeleid voor het storten van afval heeft geresulteerd in lagere investeringen in 

stortcapaciteit. Momenteel is de situatie zo dat de vrije stortcapaciteit onder druk staat en de stortkosten 

door marktwerking flink stijgen. Dit geldt niet alleen voor pure stortstromen, maar ook voor deelstromen die 

vrijkomen bij het recyclen van afval. 

 

8 .Security of outlet 

Het afzetten van afvalstromen heeft zich in 2020 iets genormaliseerd ten opzichte van 2019. In 2019 was er 

een duidelijk tekort aan verwerkingscapaciteit die momenteel door een lagere economische groei minder 

voelbaar is. Er is echter nauwelijks uitbreiding voorzien van verwerkingscapaciteit, waardoor bij het 

aantrekken van de economie te verwachten is dat deze tekorten weer snel zullen spelen. Voor onze 

opdrachtgevers is het van belang om ook voor de toekomst meerdere outlets open te houden voor de 

vrijkomende afvalstromen. Dit betekent in een aantal gevallen hogere transportkosten en hogere 

verwerkingskosten om deze verdeling te realiseren (zie bijlage volbelasting Duitse verbrandingsovens). 

 

 

Contact met Renewi 

Meer achtergrondinformatie vindt u op onze website: www.renewi.com/actueel. Heeft u een specifieke vraag? Ga 

dan naar www.renewi.com/nl-nl/zakelijk/klantenservice.  

U kunt ook contact opnemen met de afdeling verkoop binnendienst of uw accountmanager; 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Renewi Nederland B.V. 

 

Cor Gerritsen 

 

 

 

 

 


