
 

Verwijderingsbijdrage

Citation for published version (APA):
Gijsbers, R. (2014). Verwijderingsbijdrage. Cobouw, 11-11.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2014

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/930261b7-d035-4f0e-98fe-0d41faa2f165


Wetenschap

Verwijderingsbijdrage
Een paar jaar geleden stelden een 
aantal partijen een verwijderings-
bijdrage voor nieuwe kantoren 
voor. Dit werd niet direct met 
gejubel ontvangen. Het legt echter 
wel de vinger op de zere plek.
De bouwsector is namelijk 
verantwoordelijk voor circa 40 
procent van onze nationale 
afvalberg. Zo’n 98 procent hiervan 
wordt als nuttige toepassing 
verwerkt. De milieubelasting als 
gevolg van materiaalgebruik 
wordt toenemend belangrijk, 
omdat we energetisch steeds 
efficiënter worden. Duurzaam 
ontwikkelen en ontwerpen mag 
in deze tijd eigenlijk geen 
onderscheidend aspect meer zijn, 
maar een basisprincipe. Het lijkt 
me daarom helemaal geen gek 
idee om een gebouwontwikkelaar 
te verplichten om de gevolgen van 
bouwafval te dragen. De vervuiler 
betaalt. Dit zou concreet kunnen 
worden gemaakt op basis van de 
kilo’s toegepaste materiaalsoort 
maal de milieubelasting ervan. 
Licht bouwen en een milieube-
wuste materiaalkeuze leveren dan 
direct winst op. 
Afvalbeheersing wordt een 
integraal onderdeel van een 
bouwproject en moet worden 
beloond. Systeemkeuze en 
bouwwijze kunnen direct leiden 
tot afvalbeperking tijdens de 
bouwfase en slim en flexibel

ontwerpen met het oog op levens-
duurverlening wordt hiermee 
gestimuleerd. Als een gebouw langer 
meegaat, blijft vervanging immers 
langer uit en worden de milieueffec-
ten over een langere periode uitge-
smeerd. Prefab componenten kunnen 
bij sloop worden hergebruikt. De 
introductie van andere financiële 
spelregels rondom bouwen, beheren 
en slopen vereist ook een nieuw 
verdienmodel, waarbij hoogwaardig 
‘afval’ van toegevoegde waarde wordt. 
Een gebouweigenaar-ontwikkelaar 
kan verder worden gestimuleerd tot 
duurzame daden door de onroerend-
goedbelasting te vervangen door een 
materialentax, een systeem waarin 
jaarlijks wordt afgerekend op 
grondstoffengebruik. Een gebouw zou
een materiaalpaspoort kunnen 
krijgen, dat een belangrijke rol kan 
gaan spelen bij de waardering van 
gebouwen. Eckart Wintzen heeft 
voorgerekend dat in ons huidige 
belastingsysteem slechts een 
minimale 0,3 procent wordt geïnd 
voor grondstoffenverbruik. Dit zou 
ook de staat moeten kunnen bewegen 
om te werken aan een herverdeling 
van belastinginkomsten, gebaseerd 
op duurzaamheidsbeginselen. 
Belastingafdracht wordt dan een 
groene keuze.
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