
PRIJS FONDS HARZE
DEFINITIES EN TOELICHTINGEN

RECYCLING / RECYCLAGE

Recycling (Nederland) of recyclage (Vlaanderen) is het opnieuw gebruiken van materialen.  
Recycling is iets anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw wordt 
gebruikt zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Recycling

INNOVATIEF

Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan.  
Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het 
proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op 
vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).

https://nl.wikipedia.org/wiki/innovatie

CIRCULAIRE ECONOMIE

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin 
geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden 
ingezet in het systeem. De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient aIomstig te zijn  
van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind. Dit in navolging van het natuurlijke systeem.  
Het tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige  
grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu  
terechtkomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie

LADDER VAN LANSINK

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. Internationaal wordt het 
algemeneprincipe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term “afvalhiërarchie”.

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. 
Deze staan bovenaan de ‘ladder’. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een 
bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere 
stap in aanmerking komen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Recycling 
https://nl.wikipedia.org/wiki/innovatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afval_(vuilnis)


De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende ‘treden’:



In het Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012 (LAP) is de indeling verfijnd:

• Kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. 
• Kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt. 
 gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min  
 mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
• Nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na  
 gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.
• Nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat  
 worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.
• Nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brand 
 stof of voor een andere wijze van energieopwekking.
• Verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden  
 op het land.
• Storten: afvalstoffen worden gestort. 

Bij een gegevensdrager met vertrouwelijke gegevens wordt soms de voorkeur gegeven aan  
recycling boven hergebruik. Onderzocht wordt in hoeverre afdoende wissen van gegevens mogelijk 
is, zodat een hergebruiker daar geen inzage in kan hebben.


