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Onderwerp 

Afvalinzameling bij ideële instellingen 
 
Geadviseerde beslissing 

Inzameling van bedrijfsafval bij ideële instellingen en evenementen – voor zover hier sprake is van naar 

soort en hoeveelheid met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval – door de NV BAR-Afvalbeheer, aan te 

merken als een activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en 

zesde lid van de Mededingingswet.  
 
Inleiding 

Meerdere keren per jaar wordt de NV BAR-Afvalbeheer gevraagd om bij ideële instellingen of ideële 

evenementen afval in te zamelen. Een ideële organisatie is een organisatie die zich inspant voor een 

goed doel. Meestal werken de meeste medewerkers er als vrijwilliger. Het goede doel heeft veelal een 

sociaal, medisch of cultureel karakter. Ideële instellingen worden door de wet echter aangemerkt als 

bedrijven, waardoor de NV verplicht is de daadwerkelijke kosten in rekening te brengen. Gemeenten 

verzoeken regelmatig om op hun rekening tot inzameling over te gaan. De aandeelhoudersvergadering 

van de NV heeft daarom voorgesteld de colleges en raden voor te stellen afvalinzameling bij ideële 

instellingen aan te merken als economische activiteit in het kader van algemeen belang. 

 

Beoogd effect 

Voorkomen dat ideële instellingen en evenementen worden gehinderd door hoge kosten voor 

afvalinzameling en door bureaucratische procedures. 

 

Relatie met beleidskaders 

De Wet Markt en Overheid geeft een aantal spelregels die gemeenten in acht moeten nemen als zij 

economische activiteiten uitvoeren. Omdat de NV BARAfvalbeheer feitelijk wordt aangestuurd als ware 

het een onderdeel van de gemeenten zijn deze regels ook van toepassing op de NV (zie bijlage).  

Door het vaststellen van een besluit algemeen belang kan de gemeenteraad activiteiten aanwijzen die 

worden uitgevoerd in het algemeen belang. Op die activiteiten is de Wet Markt en Overheid dan niet van 

toepassing. 

Eerder heeft de raad bij besluit van 10 september 2015, met nr. 184293 een beperkt aantal activiteiten 

aangewezen als verricht in het algemeen belang. Dit voorstel vult het toen genomen besluit aan.  
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
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Argumenten 

Activiteiten van ideële instellingen en evenementen zien wij als een economische activiteit in het 

algemeen belang. We voorkomen dat instellingen de NV of een andere inzamelaar moeten inschakelen 

tegen behoorlijke kosten, die vervolgens soms worden doorberekend in komende subsidieaanvragen.  

 

Kanttekeningen 

1 We kunnen de ideële instellingen en evenementen ook subsidiëren. 

1.1 Deze constructie lost niet alle problemen op. Voor diverse doelgroepen is het niet mogelijk of heel 

lastig om subsidie aan te vragen omdat men niet aan algemene of specifieke voorwaarden zal 

voldoen. Bijvoorbeeld omdat een goededoelenactie of evenement geen rechtspersoon is. Of bij 

rechtspersonen omdat zij blijkens hun statuten of oprichting geheel niet subsidiabel zijn.  

1.2 Een subsidie kan niet zonder aanvraag worden verleend. En het vereist per aanvraag individuele 

besluitvorming. Dit zijn jaarlijks terugkerende stappen met een aanzienlijke administratieve belasting 

voor de gemeente en voor de aanvragers.  

1.3 Het vereist een grondslag in het gemeentelijk subsidiebeleid (regelgeving).   

 

2 Er gaat invloed op de markt van uit 

Ideële instellingen worden vrijgesteld van de werking van een wet, die de ruimte voor marktpartijen moet 

vergroten. Het college meent echter dat het hier gaat om een zodanig kleine ingreep op de marktwerking 

dat marktpartijen (commerciële inzamelaars van afval) daar geen last van zullen hebben.  

 
Uitvoering/vervolgstappen 

1. Bekendmaking van het besluit.  

2. Het college draagt de uitvoering van het raadsbesluit op aan de NV BAR-Afvalbeheer.  
 
Evaluatie/monitoring 

Omdat het aantal evenementen jaarlijks fluctueert, zal in de jaarrekening worden aangegeven hoeveel 

ideële instellingen en evenementen onder de werking van dit besluit zijn gevallen.  
 
Financiën  

De kosten zijn structureel opgenomen in de begroting van de NV BAR-Afvalbeheer. Met ingang van 2017 

is hiervoor een bedrag van € 15.000 in de begroting opgenomen. De kosten van de inzameling worden 

daaruit gedekt. 
 
Juridische zaken 

Zie argumenten. 

De huidige uitvoeringspraktijk moet worden voorzien van een correcte juridische basis, die tevens nieuwe 

ideële initiatieven mogelijk maakt.   
 
Duurzaamheid 

Het voorstel draagt er zorg voor dat afval goed wordt gescheiden. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 

Direct betrokken ideële instellingen en organisatoren van evenementen worden geïnformeerd.  



 
 

Pagina 3 van 3 
 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 

 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1 Tekst Wet Markt en Overheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


