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Geachte heer Kuipers, 
 

Namens de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren, de NVRD, richten wij ons tot u met een 
noodkreet over de huidige quarantaineregels. Wij doen een dringend appèl op u om de 
quarantaineregels voor de cruciale sector van huishoudelijk afval per direct te versoepelen, teneinde de 
continuïteit van de afvalverwijdering te kunnen waarborgen. Een versoepeling was voor deze week 
aangekondigd. Wij menen echter begrepen te hebben dat deze toezegging niet gestand wordt gedaan. 
Onze leden, de publieke en gemeentelijke afvaldiensten, komen nu ernstig in de knel.  
 
Wij vragen u zeer dringend, voor zover de versoepeling inderdaad niet door zou gaan, alsnog per 
ommegaande in te stemmen met een aangepast beleid waarbij werknemers in cruciale beroepen zonder 
klachten mogen werken ondanks dat huisgenoten of nauwe contacten positief zijn getest. Uiteraard zijn 
wij als werkgevers bereid dagelijks zelftesten en beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers te 
verstrekken. Dat doen wij op dit moment al, en dit beleid willen wij onverkort voortzetten.  
 
Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, het beheer van de openbare ruimte en 
gladheidsbestrijding zijn aangemerkt als cruciale taak. Reden hiervoor zijn de mogelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid en milieuhygiëne die kunnen optreden wanneer deze activiteiten stilvallen.  
 
De afval- en reinigingsbranche werkt met haar eigen continuïteits- en afschalingsplannen waarin de 
prioritering van de dienstverlening is opgenomen. Capaciteitsgebrek als gevolg van personeel dat thuis 
zit met Covid of in quarantaine zitten vanwege nauw contact met een besmet persoon is nu geregeld 
reden voor het afschalen van afvalinzameling. Deze afschaling willen we gegeven het cruciale aspect van 
ons werk zoveel als mogelijk voorkomen. Medewerkers worden dan ook uit andere geledingen van onze 
organisaties gehaald om waar mogelijk bij te springen en de gaten te vullen. Het rondkrijgen van de 
roosters om huishoudelijke afval in te zamelen is een dagelijkse Olympische inspanning geworden. 
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Vanwege de opkomst van de omikron-variant geldt er sinds 14 december jl. opnieuw een lockdown in 
Nederland. De quarantaineregels zijn hierbij aangescherpt. De aangescherpte quarantaineregels in 
combinatie met de besmettelijke omikron-variant zorgt voor meer verzuim en uitval van personeel. In 
het ergste geval leidt dit tot capaciteitsgebrek en daarmee een afschaling van de afvalinzameling en / of 
overige cruciale taken. Dat is te voorkomen door per direct de quarantaineregels voor onze 
medewerkers in cruciale beroepen te versoepelen. 
 
Wij verzoeken u nogmaals in het licht hiervan de quarantaineregels voor cruciale beroepen in 
voornoemde zin te versoepelen. 
 
Tot nader gesprek altijd bereid, 
 

 

Met vriendelijke groet, 
  

  

Namens de NVRD 

H.M. Meijdam, 

voorzitter                                                                                                                        

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan: 

• Mevrouw V.W.L.A. Heijnen, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat 

• De heer H.M.F. Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad 


