
 

 

Belonen van afvalscheiding 
 
Op 16 april jl. is in de informatieve raad een vraag gesteld over de mogelijkheid om 
afvalscheiding te belonen. 
Deze memo geeft antwoord op de gestelde vraag. 
 
Belonen van afvalscheiding klinkt een stuk sympathieker dan het moeten betalen voor je 
restafval. Toch blijkt uit de praktijk dat belonen minder goed werkt. 
In Nederland zijn twee bekende voorbeelden van belonen van afval scheiden:  

1. In Zwolle is in 2017 een proef gehouden onder drieduizend huishoudens, waarbij inwoners 
die minder restafval produceerde een financiële beloning kregen.  
Het belonen had onvoldoende effect. Indien deze methode zou worden uitgerold over de 
gemeente Zwolle zou het aantal kg. restafval dalen van 190 kg. restafval per inwoner naar 
ca 155 kg. restafval per inwoner. Met deze methode kan de landelijke doelstelling dus 
nooit gehaald worden. Het is nog onduidelijk of Zwolle hier mee verder gaat. 

2. Bij het project “afval loont” kregen inwoners uitbetaald als ze grondstoffen aanbieden. 
Grondstoffen zijn bijvoorbeeld papier en blikjes. 
Dit project heeft gedraaid in Rotterdam, Barendrecht, Noordwijk en Den Haag. 
Afval loont is eind vorig jaar gestopt vanwege de hoge kosten en omdat ook hier de 
scheidingsdoelen niet werden gehaald.  
Bij afval loont konden inwoners bij filialen al hun soorten grondstoffen kwijt. Voor het 
inleveren van hun grondstoffen kregen zij dan een geldelijke beloning. 

 
Andere argumenten 

 Het betalen voor restafval kan ook worden gezien als een vorm van belonen van goed 
scheidingsgedrag.  
Inwoners die hun afval goed scheiden betalen immers aanzienlijk minder aan 
afvalstoffenheffing.  

 Belonen van grondstoffen kan preventie van afval tegenwerken 
Indien inwoners bijvoorbeeld zouden worden beloond voor het aanbieden van de 
container voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken), zouden zij minder geneigd 
zijn om hun gebruik van plastic te verminderen, bijvoorbeeld door een dopper te 
gebruiken i.p.v. plastic flesjes.  
Om die reden zijn er zelfs  gemeentes die inwoners laten betalen voor het aanbieden van 
hun PBD-container.  

 Het belonen van het aanbieden van grondstoffen kan vervuiling in de hand werken. 
Inwoners kunnen geneigd zijn ander soort afval toe te voegen om hun container vol te 
krijgen. 

 

 
 


