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Beleidsuitgangspunten en voorwaarden voor Haarlemse kringloopbedrijven om in 

aanmerking te komen voor vergoeding van de verwerkingskosten voor resterende 

materiaalstromen  
 

Voor kringloopwinkels die in aanmerking willen komen voor een vergoeding voor de 

verwerkingskosten voor hergebruik van resterende materiaalstromen gelden de volgende 

beleidsuitgangspunten en voorwaarden.  

 

Beleidsuitgangspunten 

De uitgangspunten voor het beleid van gemeente Haarlem ten aanzien van vergoeding van 

kringloopbedrijven voor resterende materiaalstromen zijn: 

 

 Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld, zonder uitsluitingsgronden, maar wel met 

voorwaarden. 

 Voor wat hoort wat: wederzijds leveren van een tegenprestatie. 

 Om in aanmerking te komen, moet een kringloopbedrijf aan een aantal voorwaarden/criteria 

voldoen. 

 Stimuleren van de realisatie van beleidsdoelen ten aanzien van duurzaamheid (minder restafval; 

meer hergebruik). 

 Geen vergoeding voor restafval, omdat dit hergebruik niet stimuleert. Van moeten blijven betalen 

voor restafval gaat juist een prikkel uit om zo veel mogelijk hergebruik te realiseren. 

 Haarlem moet sturing kunnen houden (meten van prestaties en naleving afspraken). 

 Naar kringloopbedrijven die aan de voorwaarden voldoen verwijst Spaarnelanden aanmelders 

voor het ophalen van huisraad telefonisch en via de website door. 

 

 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen, moet een kringloopbedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. De 

voorwaarden zijn: 

 

 Het kringloopbedrijf moet aangesloten zijn bij de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven 

Nederland) en in het bezit zijn van het Keurmerk kringloopbedrijven. 

 Het kringloopbedrijf biedt een volwaardige inzameldienst voor alle huisraad; in principe neemt het 

kringloopbedrijf al het aangeboden huisraad mee. Het moet dus niet zo zijn dat Spaarnelanden 

alsnog bij hetzelfde adres langs moet gaan om op te halen wat het kringloopbedrijf heeft laten 

staan. 

 Het kringloopbedrijf verkoopt minimaal 55 gewichts-% van de input voor producthergebruik en 

haalt minimaal 85 gewichts-% aan product- en materiaalhergebruik bij elkaar opgeteld. 

Materiaalhergebruik betreft grondstofstromen die ook op een milieustraat in de grondstofbakken 

kunnen worden aangeboden en geen grof huishoudelijk restafval (GHR). 

 Het kringloopbedrijf moet jaarlijks een transparante monitoringsrapportage kunnen leveren, met 

daarin de totaal ingezamelde en binnengekomen hoeveelheden, de aandelen verkocht 

(producthergebruik), materiaalhergebruik van grondstofstromen en restafval en de 

verwerkingskosten voor het materiaalhergebruik (met facturen); in een proefperiode van een jaar 

bekijkt gemeente Haarlem of deze monitoring op de afgesproken wijze tot stand komt. 
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 Op transparante wijze moet het kringloopbedrijf kunnen aantonen welk deel van de opgegeven 

hoeveelheden van inwoners van de gemeente Haarlem afkomstig is. 

 In het kader van SROI (Social Return On Investment): 

o heeft het kringloopbedrijf het certificaat PSO 301, en/of 

o heeft het kringloopbedrijf de ANBI status; 

o heeft het kringloopbedrijf de SBBI status; 

o voldoet het kringloopbedrijf aan de Code Sociaal Ondernemen; 

o is het kringloopbedrijf een B Corporation. 

 

                                                           
1 PSO: Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Het certificaat PSO 30 heeft als criterium dat meer dan 30% van het 
personeel moet bestaan uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 


