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kingsfabriek in Duitsland. 
Het is volgens Van Den Bruel niet
zo evident om te zien of er tussen
het fijngemalen loodafval dat te-
rugkomt uit Frankrijk, kwikbat-
terijen zitten. ‘In die vuilberg zie
je die niet zo makkelijk.’ Normaal
gesproken verwerkt FMM alleen
loodafval afkomstig van autobat-
terijen, samen met ander loodaf-
val zoals pijpen, buizen en dakbe-
dekking. Ook nikkelcadmium-
batterijen horen er niet thuis.
‘Die worden in principe handma-
tig opzijgezet’, zegt Van Den Bru-
el, al geeft ze toe dat dit niet een-
voudig is. Zeker gezien de grove
wijze waarop de ontvangen batte-
rijen bij binnenkomst met zuur
en al op de betonnen vloer van het
bedrijfsterrein worden gekie-
perd. 
Hoe dit in zijn werk gaat, heb ik
gezien tijdens een bezoek aan de
fabriek met het Nederlandse par-
lementslid, Remi Poppe, van de
Socialistische Partij (SP). ‘Dat
gaat er wel heel primitief aan toe’,

zegt Poppe. ‘Namelijk door ze ge-
woon op de grond te laten klette-
ren. Dat gebeurt in de open lucht
onder een afdak bij de fabrieks-
poort, waarbij het accuzuur over
de sterk verweerde vloer weg-
loopt naar een opvangbak. Ver-
volgens worden de batterijen op
Franse vrachtwagens geladen, die
ze naar Recylex brengen.’
Op de vraag van Poppe waarom ze
de Nederlandse batterijen niet
met zuur en al naar Frankrijk
brengen, antwoordde de mede-
werker dat dit op dringend ver-
zoek was van de Nederlandse in-
zamelaars, die niet te ver willen
rijden. ‘Onzin, natuurlijk’, zegt
Poppe. ‘Recylex is net over de
grens en dezelfde bedrijven rij-
den ook naar de andere loodfa-
brieken in Frankrijk.’
Een collega van Van Den Bruel er-
kent dat de batterijen op tamelijk
ambachtelijke wijze worden
‘voorgebroken’. Maar kennelijk is
met de nieuwe milieuvergunning
een en ander verbeterd, want er is
nu tenminste een deugdelijke wa-
terzuivering. Volgens een onder-
zoek van Le Soir Illustré uit 1999
ging het meeste afvalwater toen
nog gewoon de Zenne in. Net als
het loodstof dat bij de eerste de
beste regenbui van het terrein af-
spoelt en in het riool verdwijnt.
Nog altijd heeft de waterzuive-
ring van FMM geen stormbekken,
omdat de milieuvergunning dat
niet verplicht. En in de bodemsta-
len uit de omgeving van de fa-
briek die Le Soir Illustré destijds
heeft laten onderzoeken, trof

men tot 20 procent loodstof aan.
In 2004 bleek uit onderzoek van
de milieuactiviste Dénise Schnei-
der dat ook de koer van een school
in Anderlecht met lood en cadmi-
um is vervuild. Leefmilieu Brus-
sel ontkent dat dat van de nabij-
gelegen loodfabriek komt, maar
heeft er wel meteen een betonnen
plaat over laten leggen.

Gevaarlijk afval

De reden van het bezoek van het
Nederlandse Kamerlid aan FMM
was dat de exportvergunningen
niet blijken te kloppen. ‘En dan ga
ik het liefst zelf even kijken’, zegt
Poppe. ‘Dat hebben we destijds
ook gedaan bij Métal Blanc in de
Franse Ardennen, waar de Neder-
landse loodaccu’s ook voor een
hoop narigheid hebben gezorgd.’
Die loodfabriek is in 1999 ook een
tijd gesloten geweest op last van
de onderzoeksrechter, maar
draait nu weer op volle toeren.
Poppe heeft zijn bevindingen
over de Nederlandse afvaltrans-
porten opgetekend in het rapport
Afval heeft toekomst, waarvan hij
samen met de Europarlementari-
er Kartika Liotard binnenkort de
Engelstalige versie zal aanbieden
aan milieucommissaris Stavros
Dimas. Uit onderzoek van de SP
blijkt dat de overbrenging van af-
valstoffen in de EU op papier
goed geregeld is, maar dat het
toezicht op de verwerking ver te
zoeken is.
‘De mazen in het net zijn groot’,
zegt Poppe, ‘en daar maken de af-
valhandelaars handig gebruik

van. Nederland mag dan een goe-
de inzamelaar zijn, maar de recy-
cling gebeurt vaak ver van ons
bed.’ Dat geldt zeker ook voor bat-
terijen, waarvoor een speciale ex-
portvergunning nodig is volgens
de Europese Verordening Over-
brenging Afvalstoffen (EVOA). 
Nederland heeft sinds de sluiting
van de vervuilende loodfabriek
van Biliton in eigen land geen ver-
werkingscapaciteit meer, dus de
ingezamelde batterijen gaan voor
recycling naar het buitenland.
Verreweg het grootste gedeelte
gaat naar België – zo’n 35.000 ton
in 2007 – en verder ook naar
Frankrijk, Duitsland en Spanje.
De Nederlandse overheid publi-
ceert de beschikkingen voor de
uitvoer van deze gevaarlijke stof-
fen op de website van SenterNo-
vem. Hierop zien we hoeveel
vrachtwagens jaarlijks met hoe-
veel ton afval naar welke fabriek
in de Europese Unie mogen ver-
trekken. Want, zoals de Neder-
landse oud-minister Jan Pronk
het subtiel formuleerde in een
antwoord aan Poppe: ‘Voor de
nuttige toepassing van afvalstof-
fen geldt op grond van de EVOA
een vrij verkeer van goederen, zij
het met inachtname van bepaalde
controleprocedures.’
Maar wat de EVOA-beschikkin-
gen niet vertellen, is hoe dit afval
ter plekke verwerkt wordt. De in-
zamelaar doet daartoe wel een
poging door een technische be-
schrijving te geven van de manier
waarop het afval wordt herge-
bruikt. Maar uit genoemd SP-on-
derzoek is gebleken dat deze zo-
genoemde kennisgevingen vaak
niet overeenstemmen met de
werkelijkheid. Volgens Poppe
gaat het in sommige gevallen
zelfs om ‘pure valsheid in ge-
schrifte’. Zo melden de inzame-
laars dat de batterijen bij FMM
volledig worden gerecycled.
‘Maar dat blijkt in de praktijk niet
te kloppen’, zegt Poppe. ‘Met de
goedkeuring van drie lidstaten
gaan de Nederlandse accu’s als
Belgisch afval door naar Frank-
rijk.’

Spraakverwarring

Dit voorjaar heeft Poppe opnieuw
kamervragen gesteld toen FMM
in het nieuws kwam door de
kwikvervuiling. Tenslotte had
een grote Nederlandse inzame-
laar in januari net een nieuwe be-
schikking gekregen, goed voor
15.000 ton loodaccu’s in 2008, te
leveren in 750 transporten naar
Anderlecht: drie vrachtwagens

per dag. ‘Maar het antwoord van
onze minister is nogal ontwij-
kend’, zegt Poppe. ‘Zoals vaker ge-
beurt fietst Jacqueline Cramer
(PvdA) om de vraagstelling heen
en legt ze de verantwoordelijk-
heid bij de collega’s in het buiten-
land.’ De minister ziet geen reden
om handhavend op te treden,
luidt de conclusie. 
‘Dat is een wat gemakkelijk uit-
gangspunt’, vindt Catherine Van
Nieuwenhove van Leefmilieu
Brussel, die verantwoordelijk is
voor de transportvergunningen.
‘In principe zijn beide lidstaten
verantwoordelijk.’ Van Nieuwen-
hove legt uit hoe de spraakver-
warring tussen Nederland en Bel-
gië tot stand is gekomen. ‘Het
gaat om een coderingsfout in de
beschikkingen: in plaats van de
“eindverwerking” (code R4) vindt
bij FMM slechts de “voorbehan-
deling” plaats (code R12). Dat was
tot voor kort aan onze aandacht
ontsnapt. Wij waren wel op de
hoogte dat FMM sinds 2000 geen
breker meer heeft, maar de nieu-
we code is nooit ingevoerd in on-
ze databank.’ 
Onlangs heeft Leefmilieu Brussel
dit rechtgezet in een brief aan de
Nederlandse inzamelaar, waarin
men schrijft: ‘Wij bevestigen dat
de definitieve nuttige toepassing
gebeurt in het verwerkingsbe-
drijf Recylex in Frankrijk.’ Waar-
om de Nederlandse overheid tot
op de dag van vandaag blijft vol-
houden dat de batterijen in Brus-
sel worden verwerkt, begrijpt Van
Nieuwenhove dan ook niet. Even-
goed erkent zij dat de inzamelaar
niet is gevraagd de tekst in de
kennisgeving te veranderen, om-
dat de beschikkingen nu eenmaal
al waren goedgekeurd. 
‘Dit voorbeeld geeft meteen het
zwakke punt aan van de EVOA’,
zegt Poppe. ‘Lidstaten kunnen en
willen, zodra het afval de grens
over is, geen controle meer uitoe-
fenen. Ze spelen elkaar de bal toe
en verder gebeurt er niks. Op die
manier spelen de open grenzen in
Europa de afvalmaffia in de kaart.
Onder het mom van recycling ver-
dwijnt ons chemisch afval bij de
buren in het laagste putje.’ 
Het nagaan of de afvalverwerking
volgens de regels en milieunor-
men gebeurt is de verantwoorde-
lijkheid van het land van ont-
vangst, houdt de Nederlandse mi-
nister stug vol. Dus gaan de afval-
transporten gewoon door en
blijven de Nederlanders kampi-
oen inzamelen en de Belgen kam-
pioen verwerken.
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