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De implementatie
van de Europese
Kaderrichtlijn
Afvalstoffen van 19 november 2008 in de Wet milieubeheer is gereed. Voor de praktijk heeft deze aanpassing
van (vooral) hoofdstuk
10 Wm de nodige gevolgen. Ook
dient nog een aantal onderwerpen
nader te worden
uitgewerkt.
Afvalstoffen
worden,
ook in juridisch
opzicht, opgewaardeerd
tot materialen.
Tijd dus om te
kijken wat ons te wachten staat.

1.

Inleiding

dien kenmerkt de markt zich door een betalingssysteem
dat fraudegevoelig
is: er wordt vóóraf betaald voor de
dienst (bijv. recycling van afval) in plaats van achteraf.
Er vindt door de opdrachtgever
geen (verplichte) controle
plaats of het afval volgens de afspraak is verwerkt.
In
deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de systematiek van de nieuwe regelgeving
en wordt ingegaan
op een aantal voor de praktijk belangrijke aspecten. Voor
degenen die het onderwerp
niet op de voet volgen, gaat
een korte voorgeschiedenis
vooraf. Ik sluit af met een
aantal conclusies.

2.
De Europese Kaderrichtlijn
Afvalstoffen van 19 november
2008 (nr. 2008/98/EG) brengt de afvalstoffenregelgeving
meer in overeenstemming
met de huidige maatschappelijke opvattingen
over afvalstoffen.'
Een deel van de
richtlijn legt vast wat reeds uit jurisprudentie
van het
Europese Hof van Justitie volgt, maar een deel is nieuw.
Zoals bij alle nieuwe regelgeving is het de vraag hoe de
praktijk hiermee zal omgaan. Voor afvalstoffen is het des
te interessanter
omdat de afvalstoffenmarkt
in economisch opzicht een steeds belangrijker
plaats inneemt,
mede vanwege de technische
vooruitgang
en de toenemende schaarste van (primaire) grondstoffen.
De Europese markt kent inmiddels ook voor afvalstoffen (vrijwel)
geen beperkingen meer en dus is afstemming op Europees
niveau steeds belangrijker
om te voorkomen
dat alle
afvalstoffen richting het land of de landen met de minst
strikte regelgeving
(of handhaving)
gaan. De lidstaten
kunnen verleid worden om meer toe te staan dan gewenst
in de hoop dat de nationale economie daardoor gestimuleerd wordt. En dan de markt zelf: regelgeving
blijkt in
de afvalstoffenbranche
een belangrijke
aanjager te zijn
(geweest) voor nieuwe ontwikkelingen.'
Er zullen in de
afvalstoffenbranche
altijd spelers zijn die 'ruim interpreteren',

1.

want daarmee

is veel geld te verdienen

en boven-

Annemiek Tubbing werkt sinds 2008 als zelfstandigjuridisch
op milieu- en handhavingsgebied.

adviseur

Daarvoor was zij officier van justitie

milieu.
2.

Wijziging van de Wet milieubeheer. de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de
implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement
en de Raad voor de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende
afvalstoffen

en tot intrekking

L 312) (Implementatiewet

van een aantal richtlijnen

EG-kaderrichtlijn

(PbEU 2008.

Zo bleek tijdens een bijeenkomst
van Milieuprofessionals
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De eerste Europese Afvalstoffenrichtlijn
dateert uit 1975
(75/442/EG).
Na diverse wijzigingen
is 'ter wille van de
duidelijkheid
en een rationele ordening van de tekst' tot
codificatie overgegaan en het resultaat daarvan is Richtlijn 2006/12/EG van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen."
Inhoudelijk
komt de richtlijn uit 2006 dus overeen met
die van de (gewijzigde)
richtlijn uit 1975. Gelijktijdig
werd er gewerkt aan een herziening,
onder andere als
gevolg van gewijzigde maatschappelijke
opvattingen over
afvalstoffen. De eerste stappen daartoe zijn gezet in 2002
bij de vaststelling
van het Zesde Milieuactieprogramma.
Tussen 2002 en 2008 zijn verschillende
documenten
verschenen,
waarvan een groot deel thans is terug te
vinden in de Kaderrichtlijn.
We waren dus voorbereid op
wat komen ging. Daarvan noem ik de mededeling
van de
Commissie van 27 mei 2003 'Naar een thematische
strategie inzake afvalpreventie
en afvalrecycling',"
in 2005
gevolgd door de mededeling
van de commissie
'Werk
maken van duurzaam hulpbronnengebruik:
een thematische strategie inzake afvalpreventie
en afvalrecycling'."
Deze mededeling
ging vergezeld van een voorstel voor
een richtlijn
betreffende
afvalstoffen" en tot slot de
'Interpretatieve
mededeling
betreffende
afvalstoffen
en
bijproducten'
van de commissie van 21 februari 2007.8
Uit deze stukken blijkt dat gezocht wordt naar een nieuw
evenwicht tussen enerzijds de bescherming van het milieu
en volksgezondheid
(waarop tot begin deze eeuw sterk
de nadruk heeft gelegen) en anderzijds de economische
waarde die afvalstoffen vertegenwoordigen,
onder andere
doordat

zij (primaire)

grondstoffen

kunnen

vervangen.

4.
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Primaire grondstoffen
worden steeds schaarser
en de
druk om de mogelijkheden
om afvalstoffen
nuttig toe te
passen te verruimen
neemt toe. Maar dat is niet alles:
het begrip
afvalstof
heeft een negatief
imago. Het
bedrijfsleven
wil van dat imago af en spreekt liever van
secundaire grondstoffen
of - nog beter - materiaalhergebruik. De jurisprudentie
van het Europese Hof (op grond
van richtlijn
lijkheden.

2006/12/EG)

biedt daartoe

te weinig

moge-

Een ander belangrijk aandachtspunt
op Europees niveau
is dat voorkomen moet worden dat er te grote verschillen
ontstaan tussen de EU-lidstaten
in de interpretatie
van
het afvalstoffenbegrip.
Door de (inmiddels
vrijwel) open
afvalmarkt
in Europa zal het afval stromen
naar het
land/de landen waar de regelgeving het minst strikt is en
waardoor
verwerking
het goedkoopst
is. Landen, met
name in Noordwest-Europa,
moeten dan met lede ogen
aanzien
dat hun dure investeringen
in bijvoorbeeld
afvalverbrandingsinstallaties
met een hoog rendement
aan energieterugwinning
of geavanceerde
scheidingsinstallaties,
niet rendabel genoeg blijken te zijn, terwijl
andere lidstaten, met name in Zuid- en Oost-Europa,
hun
afval voor het grootste deel nog steeds storten.

Doelstellingen Kaderrichtlijn Afvalstoffen

3.

De nieuwe Kaderrichtlijn
Afvalstoffen
(hierna afgekort
tot KRA) vervangt
drie eerdere
richtlijnen.
Naast de
gelijknamige
richtlijn (2006/12/EG)
wordt ook die voor
gevaarlijke afvalstoffen
(91/689/EG) en voor afgewerkte
olie (75/439/EG)
vervangen.
Met deze integratie
wordt
beoogd om één overkoepelend
kader neer te zetten voor
de communautaire
afvalstoffenregelgeving
voor zowel
gevaarlijke
als niet gevaarlijke
afvalstoffen.
Daarnaast
blijft wel de EVOA, de rechtstreeks
werkende
Europese
Verordening voor de Overbrenging
van Afvalstoffen, voor
het grensoverschrijdend
transport van afvalstoffen binnen
en buiten de EU bestaan.
De belangrijkste
doelstellingen
van de nieuwe richtlijn
zijn:"
verduidelijken
van het onderscheid
afval is en wat niet;
hetzelfde voor het onderscheid
sing en verwijdering;

tussen

tussen nuttige

wat wel
toepas-

vaststellen
van maatregelen
inzake afvalpreventie
en afvalbeheer;
introductie
van een benadering
die rekening houdt
met de hele levenscyclus
van producten en materialen en niet uitsluitend
met de afvalfase;
het richten van de aandacht op een vermindering
van
de milieu-effecten
van afvalproducten
en afvalbeheer,
zodat de economische
waarde van afvalstoffen wordt
vergroot;

kregen materialen,
nen te beschermen.

4.

NAAR MATERIAALKETENBEHEER?

teneinde

de natuurlijke

hulpbron-

Wijzigingen Wet milieubeheer

Uitgangspunt
van Nederland
bij de implementatie
van
de KRA is geweest om dat zo veel mogelijk één op één te
doen, dus zonder
'nationale
koppen'."
Volgens
de
memorie van toelichting
(hierna afgekort tot MvT) bij
het wetsvoorstel
is dit in overeenstemming
met aanwijzing 337 van de Aanwijzingen
voor de Regelgeving
betreffende
implementatie
van Europese regelgeving."
De KRA is dus bijna letterlijk geïmplementeerd
in de Wm
of de Wm verwijst naar artikelen in de KRA.12 De definities
zijn overgenomen
in artikel 1.1 Wm en de rest heeft
geleid tot wijzigingen en aanvullingen
van hoofdstuk 10
over afvalstoffen. Daarmee komt de beoogde uniformiteit
in interpretatie
en toepassing in alle EU-landen dichterbij.
In het hierna volgende aandacht voor een aantal essentiële onderwerpen.

4.1

Afbakening begrip afvalstof: toepassingsgebied

KRA
De redenen voor de herziening
van de richtlijn hebben
niet geleid tot een wijziging van de definitie van het
begrip afvalstof (zie kader aan het einde van dit artikel).
Mijns inziens is dit van groot belang omdat daarmee het
uitgangspunt
- een stof is een afvalstof tenzij expliciet
daarvan uitgesloten
- in stand blijft. Indien daarvan zou
zijn afgeweken, zou het risico dat (schadelijke) afvalstoffen ongecontroleerd
in het milieu terechtkomen
veel
groter zijn. Indien er nu discussies ontstaan of iets een
afvalstof is of niet, dient de ontdoener
of ontvanger of
tussenschakel
in de afval keten aan te geven op grond
waarvan het geen afvalstof is. Het is de eenvoud van deze
definitie die maakt dat de vraag of iets een afvalstof is of
niet betrekkelijk
eenvoudig
is te beantwoorden.
Mijn
ervaring is dat discussies daarover in de rechtszaal vaak
worden gevoerd, omdat het antwoord (het is een afvalstof) niet bevalt. Zodra er een ontdoener aangewezen
kan
worden is een stof een afvalstof totdat het zijn status van
afvalstof
verliest.
De nieuwe
richtlijn
kent wel een
belangrijke categorie producten die buiten het afvalstoffenbegrip blijft en dat zijn de bijproducten
(zie par. 4.2).

10.

Een 'nationale
wetgeving.

kop' is de aanduiding

die niet strikt

betreffende

noodzakelijk

Europese richtlijn.

minimumeisen.

voor extra eisen in de nationale
zijn voor de omzetting

van de

De meeste Europese richtlijnen

geven

De lidstaten mogen hun nationale regelgeving strenger

maken. Zie voor een uitgebreide

behandeling

Uylenburg en anderen. 'De Wet milieubeheer
11.
12.

bevordering
van de nuttige toepassing van afvalstoffen en het gebruik van door nuttige toepassing
ver-

tatie van Europese wetgeving'.
Kamerstukken 1132 392. nr 3.

gewijzigd

niet ten goede. maar heeft wel

dat als er op Europees niveau iets wijzigt.

hoeft te worden. Zie voor een achtergrondstudie

sche en dynamische
Wet milieubeheer

verwijzingen

de Wm niet
naar stati-

bijlage 5 bij de STEM-publicatie

als kader voor implementatie
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8 van de KRA.

'De

van Europese werge-

ving', d.d. december 2009. nr. 2009/2. Hierover gaat de publicatie
9.

R.

M en R 2010/7.
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Daar waar nationale rechters nog wel eens wilden afwijken van dit uitgangspunt
is het Europese Hof van justitie
altijd consistent
gebleven in zijn arresten. Dit Hof hanteert een ruim afvalstoffenbegrip
met het oog op de
belangen
die de (oude)
kaderrichtlijn
beoogde
te
beschermen:
het milieu en de volksgezondheid.
Sinds het bekende Arco Chemie-arrest van 15 juni 200013
is de ABRvS ook beter in het Europese gelid gekomen. De
strafrechter
had altijd al aandacht
voor de Europese
(afvalstoffen- )jurisprudentie,
maar als de (hoogste)
bestuursrechter
eenmaal een oordeel heeft geveld in een
bepaald of vergelijkbaar
geval, dan zal een strafrechter
- hoewel daartoe bevoegd - niet gemakkelijk
tot een
ander oordeel komen.
Voor een zeer uitgebreide
en grondige analyse van de
meest relevante
uitspraken
van het Europese Hof van
justitie, de ABRvS en de strafrechter
tot medio mei 2010
verwijs ik naar de tweede geheel herziene druk van het
Kennisdocument
Afvalstoffen van mr. dr. j.R.C. Tiernan."
Om tegemoet te komen aan de nieuwe doelstellingen
is
het toepassingsgebied
van de richtlijn enerzijds verruimd
waardoor
het mogelijk wordt om kaderstellend
te zijn
voor de milieu-effecten
van afvalproductie
en afvalbeheer
gedurende de hele levenscyclus van hulpbronnen
(inclusief afvalpreventie),
maar anderzijds
introduceert
de
richtlijn meer uitzonderingen
op het toepassingsgebied
door een aantal specifiek benoemde stoffen en voorwerpen uit te zonderen van de toepassing
van de richtlijn.
Deze stoffen of voorwerpen
vallen onder de definitie van
afval, maar het van toepassing verklaren van de verplichtingen uit de richtlijn zou in sommige gevallen leiden tot
conflicterende
Europese regelgeving en in andere gevallen
tot hinderlijke beperkingen
voor de toepassing van deze
stoffen of voorwerpen,
aldus de MvT.IS
Indien categorieën
stromen of specifieke stromen niet
zijn uitgesloten
in de KRA dan vallen ze onder de KRA.
Met andere woorden: de richtlijn functioneert
als vangnet
en daarmee blijft het uitgangspunt
zoals hiervoor verwoord in stand.
Sommige uitzonderingen
zijn het gevolg van jurisprudentie van het Hvj; 16 anderen zijn min of meer een codificatie
van Europese jurisprudentie
(bijv. het begrip bijproduct:
zie par. 4.2 hierna).
Voor de systematiek
van de KRA met betrekking
tot het
toepassingsgebied
van de richtlijn verwijs ik naar de tekst
opgenomen
in het kader. Tevens is de vindplaats
in de
Wm volgens het wetsvoorstel
vermeld en de toevoeging
of het nieuw is ten opzichte van de regeling onder de
(oude) richtlijn.

13.

HvJEG 15 juni 2000. gevoegde zaken C-418/97 en C-419/97. AB 2000.
311 m.nt. Backes. M en R 2000. 84.

14.

Dir kennisdocumenr is geschreven in opdracht van het Kenniscenrrum
Milieu en Gezondheid van her Gerechtshof re 's-Hertogenbosch
en
wordt uitgegeven door wol! Legal Publishers.

15.

Kamers/ukken

16.

Zie bijv. HvJEG 7 september 2004. nr. C-l/03

1132 392. nr. 3. p. 3.
(TexacolVall
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Bijproducten

en einde afvalstatus

Deze twee belangrijke
uitzonderingen
op het begrip
afvalstoffen
hebben beide een plaats gekregen in artikel
1.1., lid 6, Wm. In dit lid wordt verwezen naar artikel 6
KRA voor de criteria voor verlies van de status van afvalstof en voor de bijproducten
naar artikel 5 KRA.
4.2.1

Bijproduct

Het begrip bijproduct is niet nieuw. De definitie die thans
is opgenomen in de KRA is een codificatie van de jurisprudentie
van het Europese
Hof van justitie
met één
belangrijk verschil. Dat verschil is dat het Hof eist dat het
bijproduct
'beoogd geproduceerd'
moet zijn. Daarvan
onderscheidt
het 'bijproduct' zich van een 'productresidu'
dat niet het rechtstreeks
beoogde resultaat van het productieproces
is." Artikel 5, lid 1, KRA (waarnaar art. 1.1.
lid 6 Wm verwijst) omschrijft
het begrip bijproduct als
volgt: een stof die of een voorwerp dat het resultaat
is
van een productieproces
dat niet in de eerste plaats bedoeld
is voor de productie
van die stof of dat voorwerp,
kan
alleen als een bijproduct
en niet als afvalstof in de zin
van artikel 3, punt 1, worden aangemerkt,
indien wordt
voldaan aan een aantal in het artikel opgenomen
voorwaarden.
Het door mij gecursiveerde
deel van de definitie lijkt
ruimer dan de Europese jurisprudentie.
'Beogen' impliceert een vooropgezette
bedoeling en dat doet bovengenoemde definitie niet. De praktijk moet uitwijzen of dit
ook zo is. Naast de algemene definitie noemt artikel 5
KRA nog 4 cumulatieve
voorwaarden
die wel rechtstreeks
zijn ontleend aan de Europese jurisprudentie
en die kort
samengevat
het volgende inhouden:
het is zeker dat de stof zal worden gebruikt;
de stof heeft geen verdere bewerking nodig;
de stof wordt geproduceerd
als een integraal onderdeel van een productieproces;
het verdere gebruik is rechtmatig.
Een verschil met de criteria voor einde afvalstatus
(zie
hierna) is dat voor bijproducten
de lidstaten
niet de
bevoegheid
hebben om (andere)
bijproducten
aan te
wijzen of extra voorwaarden
te formuleren. Dat kan alleen
op Europees niveau op grond van lid 2 van artikel 5 KRA.
In de MvT 'belooft' de minister van VROM wel dat er 'een
nadere explicitering
en uitleg van de criteria 'waar nodig'
in het Landelijk Afvalbeheerplan
zal worden opgenomen'.
4.2.2
Criteria einde afvalstatus
De afvalstoffenpraktijk
ziet met smart uit naar een nadere
uitwerking
van de situatie wanneer
een afvalstof zijn
afvalstoffenstatus
verliest en dus niet meer onderworpen
is aan de strikte regelgeving voor afvalstoffen.
Met name
op dat punt werden verschillende
standpunten
ingenomen, waardoor veel onduidelijkheid
ontstond en voortduurde, bijvoorbeeld
vóór of na recycling; na recycling
maar voor (definitieve)
toepassing?
Aangezien er vanaf

der Walle).Nj

2005. 213. jM 2005. 13: (nog) niet afgegraven verontreinigde
onder een benzineranksrarion

4.2

grond

17.

is een afvalstof.
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de eerste bewerkingshandeling
tot en met definitieve
toepassing
langere tijd kan verstrijken,
is het van belang
om te weten of de afvalstoffenregelgeving
in die fase nog
van toepassing
is of niet." Niet van belang is immers of
de stoffen, eventueel na bewerking, nog schadelijk kunnen
zijn voor milieu of volksgezondheid,
noch ofzij economische waarde hebben.
Artikel 6 KRA geeft daarover
meer duidelijkheid
door
middel van een algemene
definitie in combinatie
met
criteria voor alle afvalstromen
(lid 1), maar ook door criteria die per afvalstroom
of op Europees niveau (lid 2) of
op nationaal niveau kunnen worden vastgesteld
(lid 4).
Indien op Europees niveau geen criteria voor bepaalde
afvalstoffen
zijn vastgesteld
mogen de lidstaten - rekening houdend met toepasselijke
rechtspraak
- per geval
beslissen of een bepaalde afvalstof niet langer een afvalstof is. Op nationaal niveau mogen dus geen generieke
criteria worden vastgesteld.
Uit het 'algemene'
deel van
de definitie
blijkt in ieder geval dat de stoffen een
behandeling
voor nuttige
toepassing,
waaronder
een
recyclingbehandeling
hebben ondergaan,
voordat zij in
aanmerking
kunnen komen om niet langer als afvalstof
aangemerkt
te worden. Dus vóór een dergelijke behandeling kan daarvan geen sprake zijn.
Inmiddels is een Verordening
met europese criteria voor
einde-afval voor metaalschroot
(ijzer, staal en aluminium)
door de EC voorgesteld 19 en zijn de voorstellen
voor
koper- en papierafval
in een vergevorderd
stadium.
In
die gevallen waarvoor geen Europese criteria zijn of zullen
worden vastgesteld, hebben lidstaten de bevoegdheid
om
- rekening houdend met de toepasselijke
rechtspraak
per geval te beslissen of een bepaalde afvalstof niet langer
een afvalstof is.20 Over een dergelijk besluit moet de
Europese
Commissie
wel worden
geïnformeerd.
De
minister benadrukt
dat vanaf het moment dat een stof
geen afvalstof meer is, vanzelfsprekend
moet worden
voldaan aan andere regelgeving
voor zover deze van
toepassing is, bijv. de regelgeving voor chemische stoffen
( REACH en Hoofdstuk 9 Wm).
Gelet op de (technische)
complexiteit
van het vaststellen
van criteria voor specifieke
afvalstromen
op Europees
niveau en de economische
belangen die er mee gemoeid
zijn, verloopt de procedure
voor het vaststellen
van de
Europese criteria traag. Dat geeft de lidstaten
dus de
mogelijkheid
om zelf criteria vast te stellen. Dit is een
ongewenste
situatie,
omdat
daarmee
de Europese
(afval)markt
ernstig kan worden verstoord.
Weliswaar
moeten de lidstaten rekening houden met de (Europese)
jurisprudentie
en moeten de criteria gemeld worden bij
de Europese commissie,
maar het gevaar ligt op de loer,

18.

Her arrest
recycling)

van HvJEG van 19 juni
bood op dat punt

van het Kennisdocument
19.

20.

11 32
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wetsvoorstel
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2003.
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niet expliciet

(wel in de MvT). Bij tweede
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dat lidstaten verschillende
interpretaties
houden. De toekomst zal het leren.
4.3

er op na zullen

Nieuwe begrippen

Er zijn twee categorieën
nieuwe begrippen
in de KRA
opgenomen
die 1 op 1 zijn geïmplementeerd
in artikel
1.1, lid 1, Wm: de verwerkingswijzen
en schakels in de
afvalketen.
4.3.1
Wijzen van verwerking
In de nieuwe voorkeursvolgorde
voor afvalbeheer" gaat
het om: preventie, voorbereiding
voor hergebruik,
recycling, (andere) nuttige toepassing, (veilige) verwijdering.
De begrippen nuttige toepassing en verwijdering
kenden
we al, maar zijn gewijzigd. Preventie was ook bekend,
maar werd aangeduid als het voorkomen of beperken van
afvalstoffen, 'Voorbereiding
van hergebruik' en 'recycling'
zijn wel nieuwe wettelijke begrippen. Het verschil tussen
'voorbereiding
van hergebruik'
en 'hergebruik'
is dat
'voorbereiding
van hergebruik'
wel betrekking
heeft op
afvalstoffen
en hergebruik
zelf onder de categorie 'preventie' valt en dus niet valt onder het begrip afvalstoffen
(zie ook de tekst in het kader). In de MvT worden de
wijzigingen
in de begrippen nader toegelicht.
Het heeft
alles te maken met het doel van de KRA om tot een
Europese recyclingmaatschappij
te komen met een hoge
grondstoffen-efficiëntie.
Europa stelt doelen aan recycling
en andere nuttige toepassing van bepaalde stromen afval.
Om vast te kunnen stellen dat deze doelen ook gehaald
worden,
is het hanteren
van dezelfde
begrippen
van
belang. De categorie
'voorbereiding
van hergebruik'
is
met name toegevoegd
ten behoeve van hergebruiksen
reparatienetwerken.
Zie voor de definities van (voorbereiding van) hergebruik het kader. Een voorbeeld: indien
(tweedehands)
kleding hergebruikt
wordt als kleding
zonder dat er controle, schoonmaak
of reparatie
nodig
is, dan is er geen sprake van afval. Als de kleding - alvorens weer als kleding gebruikt te kunnen worden - wel
gewassen of gerepareerd
moet worden, is er sprake van
'voorbereiding
van hergebruik'
en dient de kleding aangemerkt te worden als afvalstof. Ik denk dat dit onderscheid voor de praktijk te subtiel is en tot verwarring en
mogelijk tot 'creatieve oplossingen'
zal leiden.
De oude definitie van hergebruik
komt deels terug in de
nieuwe definitie van recycling en deels in die van voorbereiding van hergebruik.
Onder recycling vallen handelingen die zien op het opnieuw bewerken van afvalstoffen
tot producten,
materialen
of stoffen, voor hun oorspronkelijke doel, alsmede op het bewerken van afvalstoffen
tot producten, materialen
of stoffen voor een ander doel.
Onder de nieuwe definitie van nuttige toepassing vallen
handelingen
met afvalstoffen
die ertoe leiden dat deze
stoffen een nuttig doel dienen doordat zij andere materialen vervangen
(bijv. primaire grondstoffen).
Bijlage 11
KRA geeft een niet-limitatieve
opsomming
van deze

in het

nota van wijziging

392, nr. 10, is dit alsnog
21.
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handelingen.
Tot slot verwijdering:
dit zijn alle andere
handelingen met afvalstoffen en zelfs indien de handeling
er in tweede instantie
toe leidt dat stoffen of energie
worden teruggewonnen
blijft het verwijdering.
Bijlage I
KRA geeft ook een niet-limitatieve
opsomming
van
voorbeelden
van verwijderingshandelingen.
Hoewel deze verduidelijking
van definities naar verwachting meer licht zullen werpen op een aantal discussies
die gevoerd zijn en nog worden gevoerd, zullen ze zeker
nog niet allemaal opgelost zijn. Zie het voorbeeld van de
tweedehands
kleding dat ik hiervoor aanhaalde,
maar
ook de discussie of er bij verbranding
van afvalstoffen
sprake is van voldoende energierendement
om te spreken
over nuttige toepassing in plaats van verwijdering.
4.3.2

Schakels

in de afvalketen

Nieuwe definities zijn: afvalstoffenhandelaar,
-houder, makelaar en -producent.
De bemiddelaar,
inzamelaar
en transporteur
ontbreken
in dit rijtje. De 'inzameling'
is wel gedefinieerd
in artikel
1.1, lid 1, Wm, maar die definitie is niet bruikbaar voor
bijvoorbeeld
het onderscheid
met de transporteur.
Wel
is het begrip 'vervoeren'
gedefinieerd
in de Regeling
inzamelen afvalstoffen" en komen de begrippen handelaar en bemiddelaar
voor in artikel 10.55 Wm jo. Besluit
en Regeling inzamelen
afvalstoffen.
In deze bepaling
worden ook zij verplicht om geregistreerd
te worden op
de zogenoemde
VIHB lijst, die namens de minister wordt
bijgehouden
door het NIWO.23 Voor een aanduiding
van
deze (mogelijke) schakels in de keten gaf tot nu toe alleen
de nota van toelichting
op de Regeling inzamelen afvalstoffen enige duidelijkheid.24
De omschrijvingen
die thans
zijn overgenomen
uit de richtlijn van afvalstoffenhandelaar en -rnakelaar komen min of meer overeen met de
begrippen
handelaar en bemiddelaar
zoals omschreven
in de NvT op de Regeling inzamelen afvalstoffen.
Daarin
was reeds opgenomen dat aan het begrip bemiddelen
een
ruime betekenis
wordt toegekend
en dat de benaming
waaronder de activiteit plaatsvindt
(bemiddelaar,
makelaar, adviseur) daarbij niet van belang is.
4.3.3

Koppeling

met artikel

10.37 Wm

Een goede omschrijving
van de schakels in de keten is
van belang, omdat het (centrale) verbod om afvalstoffen
af te geven aan een derde (art. 10.37 lid 1 Wm) in lid 2
een groot aantal uitzonderingen
kent. Die uitzonderingen
zijn gekoppeld aan bepaalde wettelijke verplichtingen:
vergunningof registratieverplichtingen
en overige
administratieve
verplichtingen
om de afvalstromen
ook
fysiek te kunnen volgen." Aan deze uitzonderingen
zijn
in het wetsvoorstel
de vervoerder en de handelaar toegevoegd. Dit is voor de handelaar
gebeurd op grond van

artikel 15, lid 1, KRA: hij wordt expliciet genoemd als een
van de personen die 'verwerking
verricht in opdracht van
de eerste afvalproducent
of andere houder van afvalstoffen'. De vervoerder
en makelaar worden niet in deze
bepaling genoemd.
De reden daarvoor kan zijn dat de
handelaar op eigen rekening de afvalstoffen aankoopt en
verkoopt. Hij hoeft de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit
te hebben, maar hij is wel eigenaar."
Dat zijn de makelaar
en vervoerder
niet. Tot nu toe werd de vervoerder
in dit
kader beschouwd
als het verlengstuk
van ontdoener
of
ontvanger:
hij vervoert in opdracht van één van die partijen de afvalstoffen
van A naar B en krijgt nimmer de
eigendom van die afvalstoffen (wel het fysieke bezit) en
kan dus ook niet de bestemming
zelf bepalen, hetgeen
de inzamelaar
(al dan niet ook zelf vervoerder)
wel kan.
Dat is het onderscheidend
criterium tussen de inzamelaar
en de vervoerder."
De MvT merkt op pagina 22 hierover
op dat vervoerders
en handelaren
aan artikel 10.37, lid
2, Wm zijn toegevoegd om te voorkomen dat er dubbele
administratieve
verplichtingen
voor deze twee categorieën gaan gelden die niet noodzakelijk
zijn (enerzijds
de registratieplicht
van art. 10.55 Wm en anderzijds
de
verplichtingen
van art. 10.38 tot 10.40 Wm), maar mijns
inziens is dit niet voldoende reden om in het wetsvoorstel
naast de handelaar ook de vervoerder in artikel 10.37, lid
2, Wm op te nemen. Navraag bij het ministerie
leert dat
het te maken heeft met de interpretatie
van het begrip
'afgifte' in artikel 10.37, lid 1, Wm. Dit begrip zou in de
rechtspraak"
letterlijk worden opgevat, dus de fysieke
overdracht
van afvalstoffen.
Het is dan niet van belang
of de eigendom van of zeggenschap
over de afvalstoffen
ook wordt overgedragen.
Volgens deze strikte interpretatie mag een ontdoener
afvalstoffen dus niet afgeven aan
een vervoerder
als hij niet genoemd
wordt in artikel
10.37, lid 2, Wm. De nieuwe wettekst
maakt dat wel
mogelijk. Na bestudering
van de betreffende jurisprudentie kan ik deze redenering
niet volgen. De uitspraken
hebben betrekking op de acceptatieprocedure
van afvalverwerkingsinrichtingen.
De vraag die daarbij aan de orde
komt is of er sprake is van afgifte vóór of na acceptatie
volgens de voor die inrichtingen
geldende procedure (die
deel uitmaakt van de vergunning).
Ik ben van mening dat
deze strikte interpretatie
in ieder geval niet van toepassing is op de relatie tussen ontdoener
en vervoerder.
De

26.

Zie ook de NvT op het RIA: Van her verhandelen
zin van deze regeling

van afvalstoffen

is sprake wanneer de afvalstoffen

in de

voor eigen

rekening worden gekocht of verkocht en waarbij de handelaar wel het
eigendom. maar veelal niet het feitelijk
27.

bezit van de afvalstoffen

heeft.

Zie ook de eind 2010 verschenen geheel herziene Brochure Transport
en Afval van AgentschapNL en de Stichting Vervoeradres.
is te downloaden

De brochure

van de website:

www.beurtvaartadres.nlfPagesfDOC-Trace-Afval.aspx.
28.

Zie de zaak tegen APS in de Probo Koala-affaire:

Rb. Amsterdam

23

juli 2010. LJN BN2106 (punt 7). waarbij de rechtbank zich aansluit bij
het oordeel van de ABRvS van 2 september 2009. LJN BJ6692 (overwe-

=

22.

Vervoeren

voor anderen tegen vergoeding vervoeren.

23.

Stichting

24.

SICT(.

25.

Zie art. 10.38-10.44 Wm en het Besluit en Regeling melden afvalstoffen.

Nationaal en Internationaal

ging 2.7.3). De ABRvS volgt hiervoor weer de aanbeveling

Wegvervoer Organisatie te Rijs-

wijk.
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vervoerder
krijgt niet de verantwoordelijkheid
voor de
afvalstoffen. Overigens kent de Europese regelgeving het
begrip 'het zich door afgifte ontdoen' niet.
Hoewel het niet aan de orde is gekomen
tijdens de
behandeling in de Tweede Kamer is een nadere toelichting
van de wetgever op dit punt zeer gewenst.
Welke andere gevolgen deze strikte interpretatie
kan
hebben, kan ik niet overzien. Bedoeld is wel om de ontdoener verantwoordelijk
te houden als de afvalstoffen
uiteindelijk niet bij een bevoegde persoon terechtkomen,
bijvoorbeeld
omdat de vervoerder
zich niet aan de vervoersovereenkomst
houdt en de afvalstoffen
naar een
andere bestemming
vervoert.
De ontdoener
blijft publiekrechtelijk
maar zal privaatrechtelijk
eventuele
halen op de vervoerder.
4.4

Landelijk

verantwoordelijk,
schade kunnen ver-

Afvalbeheerplan

Op 24 december 2009 is het tweede Landelijk Afvalbeheerplan (afgekort tot LAP) 2009-2021 in werking getreden."
Dat kon niet meer wachten op de implementatie
van de
KRA in de Wm, want de geldigheid
van het eerste LAP
was reeds op 3 maart 2009 geëindigd.
Bij het opstellen
van het tweede LAP is wel zo veel mogelijk rekening
gehouden
met de komende wijzigingen.
De ondertitel
heeft dan ook de veelzeggende
titel: 'Naar een materiaalketenbeleid'.
De KRA verplicht, evenals de vorige afvalstoffenrichtlijnen.
tot het opstellen van een beleidskader.
Omdat het niet mogelijk was om te anticiperen
op de nog
niet geldende nieuwe begrippen
en verplichtingen
van
de KRA zal het LAP toch nog aangepast
moeten worden
aan de KRA en de implementatie
ervan in de Wm.

Huiswerk van de Europese commissie

5.

De Europese Commissie is nog (lang) niet klaar. Er is nog
veel te doen. Belangrijk is haar rol in het kader van de
afvalpreventieprogramma's.
Het gaat hierbij om facilitering van informatie-uitwisseling
tussen lidstaten over de
beste praktijken
inzake afvalpreventie,
beleid inzake
ecologisch ontwerp, plannen om bestaande consumptiepatronen te wijzigen en ontkoppelingsdoelstellingen
voor
2020 te onderzoeken.
Ook naar de doelstellingen
inzake
hergebruik
en recycling moet nader onderzoek
worden
gedaan: kunnen ze worden aangescherpt
of uitgebreid
naar andere afvalstromen.
waaronder
bio-afval. Er wordt
bekeken of er minimumvereisten
voor deze snel groeiende
afvalstroom zijn vast te stellen. alsmede kwaliteitscriteria
voor compost en digestaat van bio-afval. Verder dient de
EC met een regelgevend
comité" nog een aantal uitvoeringsmaatregelen
op te stellen. waaronder het vaststellen
van criteria om specifieke stoffen te duiden als bijproduct

29.

(zie par. 4.2.1) of de status van einde-afval

(zie par. 4.2.2)

toe te passen. Dat comité moet zich ook buigen over de
vraag of er nog aanvullende
maatregelen
noodzakelijk
dan wel gunstig zijn voor een goede bescherming van het
milieu. waaronder
het invoeren van minimumnormen
voor verwerkingsmethoden
van afval en - mijns inziens
ook hard nodig - de registratie van inzamelaars. vervoerders. handelaars
en makelaars van afvalstoffen. De Europese afvalstoffenlijst
(EURAL en Regeling EURAL31) moet
op korte termijn

worden

herzien.

Conclusies

6.

Praktijk en regelgeving komen met de nieuwe Kaderrichtlijn en de implementatie
daarvan in de Wet milieubeheer
dichter bij elkaar. De oorspronkelijke
definitie van afvalstoffen blijft ongewijzigd. waarmee de ruime interpretatie
daarvan door het Europese Hofvanjustitie
wordt geborgd.
Wel kent de nieuwe regeling nu een belangrijke
uitzondering, namelijk de bijproducten.
Dat zijn dus stoffen die
nooit de afvalfase zullen bereiken. Deze uitzonderingscategorie lijkt een ruimere reikwijdte te hebben dan uit de
jurisprudentie
van het Hof blijkt. maar Europa moet nog
nadere criteria per afvalsoort
vaststellen.
De lidstaten
zullen daarop moeten wachten. Dat geldt niet voor de
criteria die gelden voor het vaststellen van het einde van
de afvalfase voor specifieke afvalstromen.
Zolang Europese criteria ontbreken.
mogen lidstaten
hiermee zelf
aan de slag, zij het binnen bepaalde voorwaarden.
Dat
kan leiden tot nationale verschillen. De EC kan bij te grote
verschillen besluiten om zelf criteria vast te stellen. maar
dat zou tot praktisch
gevolg kunnen
hebben dat de
afvalmarkt.
eenmaal ingesteld op de nationale criteria.
hun bedrijfsvoering
moeten aanpassen
en dat kan de
nodige kosten (desinvesteringen)
met zich meebrengen.
De vraag is of dat realistisch is.
Voorts lijken de verschillen tussen afvalpreventie
(inclusief hergebruik)
en voorbereiding
van hergebruik wel erg
subtiel. Nationaal is de vraag of het nodig is om de vervoerder op te nemen in lid 2 van artikel 10.37 Wm. Zowel
de EC als het ministerie
hebben nog het een en ander te
doen op het gebied van afvalpreventie.
Ook het tweede
LAP verdient nog aanpassing.
De nieuwe regelgeving biedt op belangrijke punten meer
duidelijkheid.
waardoor
interpretatieverschillen
tussen
en binnen landen van de EU zullen afnemen. Dat zal er
toe leiden dat de mogelijkheden
om af te wijken op een
manier die het milieu of de volksgezondheid
schade toebrengt zullen afnemen en dat de mogelijkheden
om afval
op een nuttige manier te gebruiken
ter vervanging van
primaire grondstoffen
zullen toenemen. De toekomst zal
leren of de nieuwe regelgeving
ook voor de komende
jaren een evenwichtig
toetsingskader
biedt voor vele te
verwachten nieuwe (technische)
ontwikkelingen"
en een

Het tweede LAP is geldig voor de periode van 2009 tot en met 2015
met een doorkijk tot 2021. Voor de volledige
LAP: zie www.lap2.nl.

30.
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De zogenoemde comitologieprocedure:

tekst van het tweede

zie art. 39 KRA. In deze proce-

31.

Srcrr, 2002. 62.

32.

Zie ook het artikel

dure heeft het Europees Parlement geen rol.

M&R

'Co-vergisting

in Nederland'

van Albert Hahn en

Nynke de Jong in M en R 2010/8.
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daadwerkelijke
bijdrage levert aan een 'materiaalketenbeheer'.
Wel is het zaak dat de EC de vinger aan de pols houdt en
bij belangrijke
schadelijke
afvalstromen
het voortouw
neemt bij het vaststellen
van criteria voor het einde van
de afvalstatus.
De EC heeft overigens een handreiking
ter

toelichting
op de KRA toegetegd.
Deze zou op korte termijn moeten verschijnen."
Wat niet verandert
is de betaling vooraf. Voor sommige
afvalverwerkers
zal de verleiding groot blijven om het
afval op een goedkopere
manier te verwerken dan waarvoor betaald is. Voor die doelgroep hebben we dan nog
de handhaving.
33.

Zo bleek op een workshop die op 24 november 2010 door het ministerie
van Infrastructuur

en Milieu

(voorheen:

VROM) op verzoek van de

Europese Commissie werd georganiseerd. De workshop. getiteld
'Information Exchange and awareness raising event related to the new
waste

framework

directive

(2008/98/EC)".

wordt

gehouden en is bedoeld voor overheidsinstanties
gers van de afvalmarkt
nam Karolina
Environment.
van

de

Definitie

en andere belangstellenden.

Namens de EC

Fras. plv. hoofd van de unit voor afvalbeleid
deel. Zie voor de presentaties
andere

even ts/wfd/events201

Systematiek

in 15 lidstaten

en vertegenwoordi-

landen):

bij DG

van deze bijeenkomst

(en

www.bipro.defwaste-

Ol N L/n I-wfd. htm.

KRA/Wm: wanneer afvalstof?
begrip afvalstoffen:

Uitbreiding

begrip afvalstoffen:

art. 1.1 lid 1 Wm - inhoudelijk
niet gewijzigd:
alle stoffen, preparaten
of voorwerpen,
waarvan de houder zich ontdoet,
voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Onder 'het zich (door afgifte) ontdoen van' valt ook (art. 1.1 lid S Wm: 4"
gedachtenstreepje
is nieuw):
nuttig toepassen/verwijderen
van afvalstoffen binnen de inrichting;
nuttig toepassen/verwijderen
in een andere inrichting die tot dezelfde
natuurlijke
of rechtspersoon
behoort als de inrichting waar de afvalstoffen zijn ontstaan;
de tijdelijke afgifte van afvalstoffen voor nuttige toepassing;
het voor verwerking afgeven van afvalstoffen aan een afvalstoffenhandelaar.

Beperking

begrip afvalstoffen:

Definitie van 'hergebruik'
(art. 1.1 lid 1 Wm - nieuw):
Elke handeling waarbij producten of componenten
die geen afvalstoffen
zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij
waren bedoeld. Hergebruik valt in de afvalhiërarchie
onder de hoogste
prioriteitscategorie
'preventie'
(zie art. 10.4 Wm - nieuw).

N.B. de 'voorbereiding voor hergebruik' is wel gedefinieerd als nuttige toepassing bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten
(. .... J, die afvalstoffen zijn geworden, worden klaargemaakt zodat ze zullen
worden llergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling
nodig is.
Beperking

begrip afvalstoffen:

Beperking

begrip afvalstoffen:

Afvalstoffen

waarop

niet van toepassing

88

hfdst. 10 Wm
is:

Bijproducten
(art. 1.1. lid 6 Wm - nieuw):
Deze stoffen worden in ieder geval niet aangemerkt
als afvalstoffen indien
zij voldoen aan de in artikelS Kaderrichtlijn Afvalstoffen gestelde voorwaarden en criteria.
(art. 1.1 lid 6 Wm - nieuw):
Stoffen die hun status van afvalstof hebben verloren door een behandeling
voor nuttige toepassing en voldoen aan de criteria die volgens artikel 6,
leden 1 en 2 van de Kaderrichtlijn
Afvalstoffen worden vastgesteld,
met
uitzondering
van die stoffen die in ieder geval als afvalstof worden aangewezen bij ministeriële
regeling.
(art. 1O.1a Wm - nieuw):
Stoffen die afvalstoffen zijn, maar die - vallen onder andere (Europese)
regelgeving, bijvoorbeeld destructieregelgeving,
gevaarlijke stoffen (REACH
(EG 1907/2006),
hfdst. 9 Wm), meststoffenregelgeving,
of - uitgezonderd
zijn omdat de toepasselijkheid
van de afvalregelgeving
leidt tot hinderlijke
beperkingen
voor de toepassing
van deze stoffen of voorwerpen,
bijvoorbeeld: niet ontgraven verontreinigde
grond. (afgegraven)
niet-verontrei-
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nigde grond, stro
afkomstig uit de
bosbouw of voor
van processen of
menselijke
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en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk
materiaal rechtstreeks
land- of bosbouw dat wordt gebruikt in de landbouw, de
de productie van energie uit die biomassa door middel
methoden die onschadelijk
zijn voor het milieu en die de

gezondheid
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brengen.
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