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COLUMN

Inhoudsopgave:

Digitaal
De wereld digitaliseert in een noodtempo. Bijna alle
informatie komt op een andere wijze tot ons dan
pakweg vijftien jaar geleden. Als we iets willen weten,
voeren we letterlijk onze gedachten in bij Google
en een seconde later staat er meer informatie ter
beschikking dan we überhaupt kunnen verwerken.
We zijn altijd bereikbaar, niet eens zo zeer meer per
telefoon, maar ook per mail en Whatsapp. Met alle
inhoudelijke bijlagen erbij. Televisie kijken is sinds
kort voor altijd anders: terugkijken en een hele dag
series kijken, het kan nu allemaal.
Dit geldt ook voor bedrijfsinformatie. Sterker
nog, daar zijn grote veranderingen gaande.
De digitalisering van papieren documenten
rukt op en bereikt de werkvloer. Weegbonnen,
transportdocumenten, urenverantwoordingen
en productiedata: tegenwoordig vindt u ze in de
mailbox. Machines communiceren zelf ook hun data
digitaal en ook aan de uitwisseling tussen bedrijven
komt aldoor minder papier te pas.
Voor u is het zaak uw systemen hierop in te richten.
Welke informatie komt waar binnen en is voor wie
belangrijk? Willen we al die gegevens wel hebben en
bewaren? En zo ja, waar bewaren we die dan en hoe
houden we zo’n archief toegankelijk, beheersbaar en
veilig? Over deze zaken moet u al hebben nagedacht.
Digitalisering is geen keuze meer.
Later is allang begonnen en het gebeurt nu. Ook op
uw bedrijf!

Gabriël van Seumeren
Voorzitter MRF
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DOR: wat speelt er allemaal?
De MRF is al maanden in gesprek
met het ministerie van Justitie en
Veiligheid en de politie over de
vraag of ook metalen onder het
Digitaal Opkopers Register (DOR)
gaan vallen.
Het ministerie en de politie gaan er
van uit dat de opname van metalen
in DOR bijdraagt aan de strijd
tegen diefstal en heling. De MRF
respecteert dat streven uiteraard,
maar onderhandelt nog steeds met het ministerie
en politie en die gesprekken gaan over een aantal
vragen die nog niet allemaal even bevredigend zijn
beantwoord. We zetten ze voor u nog even op een rijtje.

Metalen zijn geen unieke –maar bulkgoederen. DOR is voor unieke goederen dus hoe
logisch is opname van metalen in DOR?
Juwelen, sieraden en antiek vallen onder DOR maar
dat zijn unieke objecten. Gebruikte metalen zijn
bulkgoederen. Het noteren van (bijvoorbeeld) een
aangekochte mix van metalen lijkt daarom vrij zinloos.
Toch willen het ministerie en politie dat de naam van
de klant, adresgegevens, de ingekochte metalen en
welke hoeveelheden worden geregistreerd, en dat die
gegevens in het DOR worden genoteerd. In combinatie
met andere data kan dat bijdragen aan de beperking
van heling en diefstal. Wel zijn zij – na overleggen met
de MRF - van mening dat het werkbaar moet blijven
voor de ondernemers. Dat leidt tot de volgende
hamvraag.

Als metalen onder DOR gaan/moeten vallen:
over welke metalen hebben we het dan?
Dat is nu nog niet definitief bepaald en besloten. Feit is
dat de overheid op het standpunt stond dat alle metalen
onder DOR moeten vallen. De MRF bestrijdt noodzaak
en redelijkheid van zo’n invulling. De MRF is nog steeds
in gesprek en heeft inmiddels de suggestie gedaan om
uitsluitend diefstalgevoelige materialen onder DOR te
laten vallen, en dan alleen de particuliere inkoop. Dat betekent concreet: koper en koperlegeringen. Dat is in feite
dus een aanvullende verplichting op de legitimatie- en
registratieplicht van Actie Koperslag. In DOR worden dan

HELING
gegevens van klanten en kilo’s materiaal vermeld. Daarnaast zou in het DOR een aanvullende melding moeten
worden gedaan van de inkoop van diefstalgevoelige objecten zoals grafornamenten, beelden en rijplaten. Dit is
een voorstel waarover nog steeds wordt onderhandeld.
Als opname van metalen in DOR onvermijdelijk is, dan
zullen we tot een invulling moeten komen die op draagvlak bij de ondernemers kan rekenen. Zonder zo’n draagvlak gaat het niet werken.

Dit voorjaar wordt de nieuwe en strengere privacywetgeving van kracht: mag DOR dan nog
wel?
Dit is een actuele en belangrijke vraag want de
bescherming van persoonsgegevens wordt steeds
strikter. De MRF heeft juridisch advies gevraagd
over deze kwestie en het voorlopige oordeel is dat
een toetsing van een nieuwe DOR aan de nieuwe
privacyregels absoluut moet plaatsvinden. De
kernvragen zijn dan: mogen justitie en politie via DOR
van recyclers eisen dat zij gegevens van klanten en
materialen digitaal aanleveren bij de politie, en wat
mogen zij vervolgens met die gegevens doen? Eind mei
2018 worden de nieuwe privacyregels een feit en op
het moment dat een wetsontwerp voor de invoering
van een landelijke verplichting tot registratie in het DOR
beschikbaar is, zal de toetsing volgen. Dan zal blijken of
het door de beugel kan. De MRF heeft een hoogleraar
Privacy van de Leidse Universiteit bereid gevonden die
toetsing uit te voeren. Waarschijnlijk weten we dus nog
voor de zomer 2018 meer.

Lees verder op pagina 4
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Vervolg DOR: wat speelt er allemaal?
De Rijksoverheid onderhandelt met de MRF en
zal uiteindelijk bepalen of metalen (en zo ja:
welke) onder DOR gaan vallen. Maar intussen
wordt verplichte registratie in het DOR in een
aantal gemeenten via gemeentelijke regelingen
ingevoerd: hoe kan dat?

willen registreren. Dat is oneerlijke concurrentie. Dat
realiseert de politie zich ook en heeft al aangegeven
streng te controleren en in te grijpen waar nodig.
Regelgeving met onvoldoende toezicht is altijd een
slechte zaak en de MRF zal dat dan ook scherp in de
gaten houden.

Als het Rijk na de afgeronde onderhandelingen met de
MRF tot een wettelijke DOR regeling komt, wordt die
landelijke regeling leidend. Met andere woorden: als
een gemeentelijke DOR verder gaat dan wat landelijk
wordt bepaald, zal die gemeente haar regeling moeten
aanpassen en in lijn blijven met de landelijke wetgeving.
Als het tot een aangepaste DOR regeling komt: geldt die
dan uitsluitend voor MRF leden of voor de hele sector?

Wat zijn nu de volgende stappen?

En hoe zit het dan met toezicht?
Zo’n wettelijke regeling geldt voor elke recycler: wel of
geen MRF lid. De MRF zit namens de MRF bedrijven aan
tafel en onderhandelt vanuit dat belang. Niet-MRF leden
hebben dus geen onderhandelingspositie. Wij hebben
vanaf de start van de onderhandelingen benadrukt dat
nogal wat niet-MRF leden niet zijn aangesloten op het
internet of om andere redenen niet in het DOR zullen

De komende maanden wordt het overleg tussen de
MRF en de overheid voortgezet. De MRF wil hier het
maximale voor haar leden uit halen. Maximaal betekent
hier: alleen diefstalgevoelige metalen en voldoende
handhaving. Daarnaast natuurlijk de toets op de nieuwe
privacywetgeving.
Vergeet niet dat de overheid aanvankelijk alle metalen
onder DOR wilde laten vallen. Opnieuw een bewijs dat
de MRF een gerespecteerde belangenbehartiger is waar
naar geluisterd wordt.
Tenslotte: niets is op dit moment definitief maar er lijkt
een werkbare invulling van DOR te komen. Wij houden
u op de hoogte!

EuRIC conferentie
In september 2018 vindt de EuRIC
conferentie plaats in Berlijn.
Aanmelden kan via de EuRIC
website.

EUROPEAN RECYCLING
CONFERENCE 2018

10 SEPT 2018
Scandic Berlin Potsdamer Platz
Berlin, Germany
In cooperation with :

European Recycling Industries’
Confederation AISBL

More information : www.euric-aisbl.eu
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Haagsche zaken
Zeer Zorgwekkend
Terwijl we met de ministeries van IenW en EZ concrete plannen
uitwerken om de Circulaire Economie te realiseren, wordt vanuit de
volksgezondheidshoek nu het ene na het andere nieuwe voorstel
gelanceerd om stoffen als ‘zeer zorgwekkend’ te classificeren.
Ook metalen liggen in de vuurlinie. Eerder schreef
ik onder meer op deze plek al over het voorstel om
alles met meer dan 0,03% lood te herclassificeren
tot gevaarlijke stof; nu is kobalt aan de beurt. Kobalt
zit in tal van legeringen, staal(schroot), en RVS. De
recent voorgestelde grenswaarde van 0,01% voor
kobalt zal er toe leiden dat al het RVS – en dus ook RVS
schroot – bestempeld zal moeten gaan worden als
kankerverwekkend. Hetzelfde geldt voor zo’n 40% van
het reguliere staal(schroot). Het maakt recycling in de
praktijk onmogelijk. De indiener van dit voorstel bleek
ons eigen RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu.
Het RIVM-voorstel is inmiddels overgenomen door
ECHA, de Europese Chemische Stoffen autoriteit en
medio maart ook door de REACH-experts van de
lidstaten.

Ons milieu
ministerie is
voorstander
van een
pragmatische
aanpak, de
risicobena
dering. Niet
slechts kijken naar
grenswaarden, maar
met name of het feitelijke
gebruik van het gerecyclede
materiaal mogelijk is zonder nadelige
effecten voor milieu of menselijke gezondheid. De MRF
ondersteunt deze risicobenadering. Op die manier
realiseer je maximale recycling met minimale risico’s.
Hans Koning | Directeur MRF

Ondertussen in Brussel
Tijdens het Jaarcongres van EuRIC op 6 maart 2018
– Closing Loops - benadrukten diverse sprekers
het belang dat bij het ontwerp van nieuwe wet- en
regelgeving rekening moet worden gehouden met
de effecten op de zo gewenste circulaire economie.
Neem bijvoorbeeld de discussie over lood en kobalt.
Als daar zorgen over bestaan en regelgeving wordt
overwogen moet je goed bedenken wat de echte
risico’s zijn. Vaak zijn dit soort stoffen immers in
minimale hoeveelheden aanwezig in legeringen: soms
zelfs nauwelijks meetbaar. Regelgeving die doorslaat
kan enorme negatieve gevolgen hebben voor de
metaalketen, inclusief recycling. Hoogleraar Christer
Forsgren van de Chalmers Universiteit stelde dat
“..als we gaan meten rond de detectiegrens je tot de

conclusie kan komen dat zo’n
beetje elke stof overal in zit.
Dat kan niet de bedoeling zijn.‘
Dit is niet alleen onwenselijk
vanuit wetenschappelijk
perspectief maar kan een forse rem zetten op de
ciculariteit, inclusief recycling van metaal maar ook die
van kunststof.
De waarschuwing van diverse sprekers werd
onmiddellijk opgepikt door een ambtenaar van
Europese Commissie die benadrukte dat wetgeving
op de gebieden van afval, producten en chemische
bestanddelen goed op elkaar moeten worden
afgestemd. Hij riep de 200 aanwezigen op om zorgen
en suggesties te laten horen tijdens de publieke
consultaties over voorgestelde regelgeving.
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Energiegebruik kan en moet omlaag:
ook bij u
In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs
ondertekend door 195 landen, inclusief de VS China
en Nederland. De mondiale uitstoot van CO2 en
broeikasgassen moet drastisch omlaag. Zo dicteert
‘Parijs’ de opwarming van de aarde flink onder
de 2 graden Celsius te houden, liefst onder de 1,5
graad. Elk land bepaalt zelf wat haar specifieke
doelstellingen zijn en hoe die moeten worden
bereikt.

Het Nederlandse kabinet heeft vastgesteld dat
Nederland in 2050 vrijwel volledig moet zijn
overgeschakeld op duurzame energie en de uitstoot van
broeikasgassen moet nihil zijn.
Dat is een enorme energietransitie: de productie van
energie zal zo snel mogelijk gebaseerd moeten worden
op duurzame opwekking zoals zonne- en windenergie.
Daarnaast moet er minder energie worden verbruikt
door bedrijven en burgers. Dat is goed voor het milieu
en voor de portemonnee.

Wettelijke verplichting
Ondernemingen zijn spoedig wettelijk verplicht om
een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) te
hebben. Zo’n systeem geeft de ondernemer grip op het
energieverbruik door te meten hoeveel energie door
welk onderdeel wordt gebruikt en hoe het zuiniger kan.
Als dat professioneel gebeurt kan dat tot besparingen
leiden van maar liefst 25%.
Een onderneming heeft echter zelden de deskundigheid,
de systemen en de tijd in huis om EBS zelf te organiseren.
Daar heeft het Nederlandse bedrijf Energy Services een
maatoplossing voor. Maikel van den Corput van Energy
Services beschrijft de nut en noodzaak van EBS:
“De wettelijke verplichting geldt nu nog niet voor alle
sectoren maar het is nu al zinvol voor een ondernemer
om een EBS in te voeren. Het is mijn ervaring dat
ondernemingen hier direct besparingen mee kunnen
realiseren.”

Wat is energiemanagement?
Maikel legt uit: “Energiemanagement is het structureel
volgen, plannen, vergelijken en beïnvloeden van het
energieverbruik. Belangrijk is dat je allereerst over
de juiste gegevens beschikt en deze analyseert om
vervolgens een efficiënte energiehuishouding te krijgen.
Binnen elke onderneming is wel sprake van onnodig
verbruik en dat kun je op basis van een goede
analyse terugdringen. Bijvoorbeeld: verlichting en
klimaatbeheersing moeten nauwkeurig worden
afgestemd op de gebruikstijden van een ruimte.
Het licht kan echt uit als er niemand (meer)
aanwezig is. Daarnaast zien we met grote
regelmaat koelinstallaties volop draaien,
terwijl de buitentemperatuur laag genoeg
is om zonder mechanische koeling het
gebouw op temperatuur te houden.
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Het is dus zaak alles goed af te stellen
en dat scheelt al enorm. Als dit soort
besparingen in kaart zijn gebracht
kun je voor de onderneming een
profiel en normverbruik bepalen. Het
monitoringsysteem houdt vervolgens
continu in de gaten of er niet te veel
energie wordt verbruikt. Je borgt
zo structureel de besparingen. Bij
overschrijdingen krijgt de ondernemer
een alarm via mail of sms.

Het kan nog beter!
Goed energiebeheer begint
met structureel meten en vervolgens zijn er veel
mogelijkheden om het energiemanagement verder te
optimaliseren en Energy Services kan daarbij helpen.
(hier kan plaatje trias energetica)
Maikel: “ Als onafhankelijke adviseur in de energiemarkt
ondersteunen wij bedrijven met het optimaliseren
van het energiebeheer in termen van energiekosten,
energieadministratie, subsidies en investeringen. Wij
werken op een transparante, no nonsens manier en
zorgen ervoor dat de energieadministratie op orde is
en continu voldoet aan de snel veranderende wet- en
regelgeving. Onze opdrachtgevers noemen ons vaak
hun collega voor alle energie gerelateerde vragen.
We besparen niet alleen in euro’s maar ook in tijd en
gemak.
Wij volgen de ontwikkelingen in de energiemarkt op de
voet. Met onze kennis en expertise zorgen wij enerzijds
voor scherpe tarieven en anderzijds voor de beste

voorwaarden (zoals bandbreedte op volume, toevoegen
en afstoten van aansluitingen en betalingstermijnen).
Een flexibel contract tegen scherpe tarieven is
essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering.
Het energiemanagementsysteem is volledig
geautomatiseerd en daarmee heeft de opdrachtgever
volledige controle over verbruik, kosten en budgetten.
Wij maken energiebesparende maatregelen inzichtelijk
en werken met alarmeringen om het verbruik te
bewaken. De goedkoopste energie is immers de energie
die niet wordt afgenomen.
De nieuwe Europese richtlijnen en continu
veranderende wet- en regelgeving vragen om een
energieadministratie die op orde is en om de juiste
rapportages. Wij weten wat dit betekent en begeleiden
opdrachtgevers bij hun duurzaamheidsdoelstellingen,
het voeren van de energieadministratie en het
genereren van relevante dashboards en rapporten.
Compliant voor nu en in de toekomst!
Voor het investeren in lokale duurzame opwekking
(bv. zonnepanelen) of overige energiebesparende
maatregelen bestaan verschillende financierings- en
subsidiemogelijkheden. Ook op deze aspecten staan wij
ondernemers bij!”

ALV 14 juni 2018
Maikel van de Corput licht tijdens de komende ALV nut
en noodzaak van eigentijds energiemanagement toe.
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Lustrum! 25e MRF Golfdag
Het MRF Golftoernooi is er weer sneller dan u denkt!
Dit jaar vieren wij alweer de 25e editie van de MRF
Golfdag! Deze speciale ‘lustrum Golfdag’ zal gehouden
worden op de mooiste Golfbaan van de Veluwe.

Reserveer daarom alvast in uw agenda:
Datum:

vrijdag 15 juni 2018
Locatie:

het Rijk van Nunspeet
De officiële uitnodiging met programma ontvangt u in april.
Met sportieve groet,

MRF Golf commissie
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BSF Expediteurs
Wij zijn een onafhankelijk en dynamisch familiebedrijf met passie
voor logistiek. BSF Expediteurs is precies twintig jaar na de oprichting
nog even toegewijd en betrouwbaar en we blijven voortdurend
meegroeien met en inspelen op veranderingen in de markt.
De import en export van EVOA-gerelateerde goederen en metalen is
van meet af aan een van onze ‘ijzersterke’ specialisaties geweest. Deze
van oorsprong bijzonder traditionele goederenstroom maakt echter,
gedwongen door snel veranderende lokale markten in overzeese gebieden,
in sneltreinvaart een enorme transitie door.
Wij kennen deze markt als onze broekzak en spelen in op de nieuwe
behoeftes die hierdoor ontstaan en waarvan transparantie en efficiëntie
kernvoorwaarden zijn. Om deze modewoorden in de praktijk te brengen,
luisteren we goed naar onze klanten en ontwikkelen en combineren we
onze transport- en IT-producten tot een compleet en multimodaal maatpak.
Ook ons nieuwe, moderne kantoor aan de Struytse Hoeck 1 in
Hellevoetsluis draagt daar aan bij. Het is centraal gelegen tussen Rotterdam
stad en de Maasvlakte. Ook hier bent u meer dan welkom om samen met
BSF Expediteurs over uw logistieke uitdagingen te brainstormen.
Om onze eigen transitie visueel kracht bij te zetten, zijn we ons jubileumjaar
begonnen met een nieuwe huisstijl. Nieuw, maar nog steeds herkenbaar en
dat is precies waar we voor staan: constant in beweging maar nog altijd met
The Best Service in Forwarding. En dat blijft niet bij loze beloften:

Ruud Bestman en Roel van Tuyl
www.bsf.nl / 0181 391 515
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Hebt u de wijzigingen uit de
nieuwe Arbowet al doorgevoerd?
Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers en arbodienst
verleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten van voor
1 juli 2017 aan te passen aan de wijzigingen in de Arbowet. Dit kan
door een aanvulling of het afsluiten van een nieuw contract.

Inspectie SZW gaat onderzoek verrichten om een goed
beeld te krijgen van zowel de invulling als de toepassing
van de per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowetverplichtingen.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
• Iedere werknemer krijgt het recht de bedrijfs
arts via een open spreekuur te bezoeken
(arbeidsomstandighedenspreekuur). Dit geldt dus
ook voor de werknemer die nog niet verzuimd of
gezondheidsklachten heeft. Dit is iets anders dan het
PAGO ( vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig
onderzoek): dit blijft bestaan.
• Het verduidelijken van de adviserende rol van de
bedrijfsarts, zowel naar de werkgever als naar de
werknemer, bij verzuimbegeleiding. De werkgever
blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de
werknemers en wordt daarbij geadviseerd door de
bedrijfsarts.
• De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere
werkplek te bezoeken. De bedrijfsarts zal langs willen
komen als bijvoorbeeld het verzuim of signalen vanuit
een open spreekuur daar aanleiding voor geven. Het
kan ook zo zijn dat de bedrijfsarts vraagt om een
andere deskundige dit onderzoek te laten doen of de
werkgever daartoe adviseert.
• Werknemers krijgen het recht om het oordeel van een
bedrijfsarts te laten voorzien van een second opinion
door een andere bedrijfsarts. Dit is iets anders dan het
deskundigenoordeel van het UWV, deze mogelijkheid
blijft bestaan.

gericht op alle werknemers. Hij/zij krijgt als taak te
adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts
en andere arbodienstverleners, alsmede de
werkgeversvertegenwoordiging. Het advies zal over en
weer plaatsvinden.
• Het medezeggenschapsorgaan (PVT en OR)
krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de
preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
• Er komt bijzondere aandacht voor de verplichting van
bedrijfsartsen om beroepsziekten sneller op te sporen
en te melden aan het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten.
• Er zijn minimumeisen voor het contract tussen
arbodienstverleners en werkgevers (het basiscontract).
In dit basiscontract staat bij welke taken de werkgever
zich in ieder geval moet laten ondersteunen door
een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dit zijn
de bestaande wettelijke taken aangevuld met de
wijzigingen uit de nieuwe Arbowet zoals bijv. over de
toegang tot de werkvloer en de second opinion. In
het basiscontract staan rechten en plichten voor de
werkgever, werknemer en de arbodienstverleners.
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te
doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden
gemaakt.
• Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijk
heden richting werkgevers, arbodiensten en
bedrijfsartsen.
Meer informatie op www.arboportaal.nl

• De preventiemedewerker krijgt een prominentere
rol met als doel dat deze de werkgever beter kan
ondersteunen bij de zorg voor een doeltreffend
arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid
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januari en februari 2018

Schrootmutaties
De MRF noteert de volgende 2
schrootmutaties:
• Mutatie Export
• EU Mutatie Bovensoorten (v/h
Mutatie binnenland)
De Mutatie Export wordt 2x per maand
gepubliceerd aan de hand van de
opgaven van Nederlandse exporteurs,
waarbij wegingsfactoren worden
gehanteerd.

Uitgangspunt voor de MRF-mutatie is
HMS I/II. Het gaat om momentopnames
per de 1e en 15e van de maand.

15-19 april

Voor de EU Mutatie Bovensoorten
wordt gebruik gemaakt van de
maandelijkse BDSV-publicatie
‘Durchschnittliche Lagerverkaufspreise,
Neuschrottsorten 2/8’.
Deze mutatie wordt maandelijks rond
de 22ste bekend gemaakt.

Algemene Ledenvergadering MRF
Jan Snel B.V., Montfoort

Mutatie Export
Per 1 januari 2018 is sprake van de
volgende mutatie ten opzichte van de
stand per 15 december 2017:

Mutatie Export
Per 1 februari 2018 is sprake van de
volgende mutatie ten opzichte van de
stand per 15 januari 2018:

Een verhoging van € 3,28 per ton
Per 15 januari 2018 is sprake van de
volgende mutatie ten opzichte van de
stand per 1 januari 2018:

Een verlaging van € 19,38 per ton
Per 15 februari 2018 is sprake van de
volgende mutatie ten opzichte van de
stand per 1 februari 2018:

Een verlaging van € 5,78 per ton
EU Mutatie Bovensoorten
Voor januari 2018 ten opzichte van de
maand december 2017:

Column
Hans?van € 2,19 per ton
Een verhoging

EU Mutatie Bovensoorten
Voor februari 2018 ten opzichte van de
maand januari 2018:

Een verhoging van € 8,00 per ton

Een verlaging van € 15,00 per ton

(LME-Officials 2 jan. 2018 (€ 1.2063)
cash driemaands
Koper
7.180,5
7.227
Tin
20.140
20.050
Lood
2.543
2.536
Zink
3.375
3.350
Aluminium
2.255
2.267
Nikkel
12.680
12.710
Al.legering
1.800
1.815

(LME-Officials 2 feb. 2018 (€ 1.2454)
cash driemaands
Koper
7.026
7.067
Tin
21.940
21.725
Lood
2.699,5
2.650
Zink
3.587
3.530
Aluminium
2.217,5
2.215
Nikkel
13.535
13.550
Al.legering
1.860
1.870

LME Koersen

Agenda 2018
ISRI Convention & Expo

New Orleans

14 juni

15 juni
MRF Golfdag

Het Rijk van Nunspeet

10 september
European Recycling Conference,
Berlin Germany

29 september
MRF Feest

27-30 november
Milieubeurs Pollutec

Lyon
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De 10 vragen…
Voor elke editie van MRF Circulaire stellen wij 10 persoon
lijke vragen aan een lid van de MRF, om de persoon achter
het bedrijf een beetje beter te leren kennen.
Deze keer stellen we de vragen aan:

Koos van Laar van Reukema Blocq
& Maneschijn in Harderwijk.

➊ Hoe lang bent u werkzaam in deze branche?

Sinds 14 maart 2011. Reukema is mijn eerste fulltime baan,
hiervoor heb ik op het IVA gezeten in Driebergen, gericht
op de autohandel. Uiteindelijk kwam ik via-via in aanraking
met Reukema. De dynamiek van de schroothandel sprak
me meteen aan, elke dag met ondernemers in gesprek en
een snelle en dynamische markt.

➋

Bent u als eerste generatie werkzaam in de branche?
Mijn ouders hebben een boerderij met melkvee en zijn
al de 15e generatie boer volgens mij. Ik ben de eerste
generatie schrootboer binnen de familie .

➌

Volgt de volgende generatie u op?
Vorig jaar oktober zijn Francis en ik getrouwd en als de
tijd zover is zal ik het de toekomstige generatie zeker
aanbevelen. Al vind ik wel dat iedereen vooral moet doen
wat hij/zij leuk vindt, dan wordt je er vanzelf goed in.

➍

Wat is uw specialisme binnen het vak?
Binnen Reukema ben ik voor het commerciële team in
Nederland en België verantwoordelijk. Wij zijn elke dag
in de markt voor alle metalen en dat vraagt om veel
creativiteit en energie.

➎

Hoeveel mensen zijn werkzaam binnen Reukema?
Een kleine honderd man en vrouw. Het is een club met
veelal jonge mensen die wat willen bereiken en daar
hou ik wel van. Elke dag willen verbeteren en leren van
jezelf, elkaar en onze klanten.

➏

Waarom bent u lid van de MRF?
De MRF zie ik als een belangrijk middel om te
netwerken. Daarnaast steek je wat op van de
onderwerpen die besproken worden mits het niet te
langdradig is. Wat mij betreft zou de MRF nog beter als
netwerkplatform kunnen dienen. Nu organiseren we
vaak spontaan na een MRF bijeenkomst een etentje met
een aantal liefhebbers wat voor een breder publiek ook
interessant kan zijn.
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➐

Hoe ziet
u de toekomst
van de branche?
Schroot zal er altijd zijn. De metalen waar we met zijn
allen in handelen zijn oneindig toepasbaar. De handel
hierin wordt alleen steeds rationeler. Iedereen wordt
gedwongen om na te denken over zijn toegevoegde
waarde. De toegevoegde waarde van de bedrijven
in onze branche veranderd steeds. Je zal continue in
gesprek moeten blijven met je leveranciers, afnemers en
de overheden welke steeds meer regelgeving opleggen.

➑ Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

De volgende 100 jaar zullen zeker anders zijn dan de
vorige. Met name waar de digitalisering ons zal brengen
vind ik moeilijk te voorspellen. Als je kijkt naar andere
branches, bijvoorbeeld de autobranche waar veel van
mijn vrienden werken, gaat bijna alles via internet
portals. Dat is echt razendsnel gegaan en dit ontwikkelt
zich nog steeds.

➒

Hoe besteedt u uw vrije tijd?
Afgelopen jaar heb ik meegedaan aan de Carbagerun.
Daarnaast sport ik.

➓

Hebt u een motto?
Op kantoor wordt ik vaak beticht van tegeltjes
wijsheden zoals; Beter te duur dan niet te koop,
Schrootboeren en varkens worden knorrend vet, Het
gras groeit niet door er aan te trekken. Een echt motto
heb ik niet, gewoon genieten van het leven en doen wat
je leuk vindt!

