Van afvalstoffen tot materialen
Implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn
Afvalstoffen in de Wet milieubeheer

Afvalstoffen worden,
ook in juridisch opzicht,
opgewaardeerd tot
materialen.

De EVOAblijft de
rechtstreeks werkende
Europese Verordening
voor de Overbrenging van
Afvalstoffen.

Inleiding
De implementatie (= omzetting) van de Europese
Kaderrichtlijn Afvalstoffen van 19 november 2008
(nr. 2008/98/EG; hierna afgekort tot KRA)in de
Wet milieubeheer is op 5 maart 2011 in werking
getreden (Stsb. 2011, 103 en TK 32392). Voor de
praktijk heeft deze aanpassing van (vooral) hoofdstuk 10 Wet milieubeheer de nodige gevolgen.
Ook dient nog een aantal onderwerpen nader te
worden uitgewerkt. Afvalstoffen worden, ook in
juridisch opzicht, opgewaardeerd tot materialen. Het
is lucratief gebleken om 'creatief' om te gaan met
afvalstoffen en daarom zijn zij vaak onderwerp van
(strafrechtelijk) onderzoek. Voor handhavers dus ook
tijd om na te gaan wat er zoal verandert. Hieronder
een overzicht met aandachtspunten.

Aanleiding voor nieuwe richtlijn
De nieuwe richtlijn is het resultaat van een zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen de bescherming van het milieu en volksgezondheid (waarop
tot begin deze eeuw sterk de nadruk heeft gelegen)
en de economische waarde die afvalstoffen vertegenwoordigen, onder andere doordat zij (primaire)
grondstoffen kunnen vervangen. 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 de oude richtlijn 2006/12/EG)
biedt daartoe te weinig mogelijkheden.
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 afvalstoffen begrip. 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 goedkoopste is. Landen, met name
in Noordwest-Europa, moeten dan met lede ogen
aanzien dat hun dure investeringen in bijvoorbeeld
afvalverbrandings-installaties 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.
De nieuwe richtlijn 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 EUbestaan.
Wijzigingen Wet milieubeheer (Wm)
Uitgangspunt van Nederland bij de implementatie
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Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen,
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen.

van de KRA is geweest om dat zoveel mogelijk één
op één te doen, dus zonder 'nationale koppen'. De
KRA is dus bijna letterlijk geïmplementeerd in de
Wm of de Wm verwijst naar artikelen in de KRA. De
definities zijn overgenomen in art. 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.

Systematiek KRA/Wm: wanneer afvalstof?
Definitie: 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.

Afbakening begrip afvalstof: toepassingsgebied

KRA
Belangrijk is dat de (ruime) definitie van afvalstof
niet is veranderd: zie kader. Als een stof aan deze
definitie voldoet is het een afvalstof, tenzij het expliciet is uitgezonderd.
Zodra er een ontdoener is, is een stof een afvalstof totdat het zijn status van afvalstof verliest. De
nieuwe richtlijn kent wel een belangrijke categorie
produkten die buiten het afvalstoffenbegrip blijft en
dat zijn de bijproducten. Daarover later meer.
Indien categorieën stromen of specifieke stromen
niet expliciet zijn uitgesloten van de richtlijn dan
vallen ze eronder. Met andere woorden: de richtlijn
functioneert als vangnet.
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 (gewijzigde) Wet milieubeheer vermeld
en de toevoeging of het nieuw is ten opzichte van
de oude regeling.
Zodra er een ontdoener is, is een stof een afvalstof totdat
het zijn status van afvalstof verliest.

Uitbreiding van het begrip afvalstoffen:
Onder 'het zich (door afgifte) ontdoen van' valt ook (artikel 1.1lid 5 Wm: 4 is nieuw):
1. nuttig toepassen/verwijderen van afvalstoffen binnen de inrichting
2. nuttig toepassen/verwijderen in een andere inrichting die tot dezelfde
natuurlijke of rechtspersoon behoort als de inrichting waar de afvalstoffen zijn
ontstaan
3. de tijdelijke afgifte van afvalstoffen voor nuttige toepassing
4. het voor verwerking afgeven van afvalstoffen aan een afvalstoffenhandelaar.
Beperkingen van het begrip afvalstoffen:
Definitie van 'hergebruik' (artikel 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 artikel 10.4 Wm - nieuw).
N.8. de 'voorbereiding voor hergebruik' is wel gedefinieerd als nuttige toepassing
bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten (..... ), die
afvalstoffen zijn geworden, worden klaargemaakt zodat ze zullen worden hergebruikt
zonder dat verdere voorbehandeling nodig 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 art. 5 Kaderrichtlijn Afvalstoffen gestelde voorwaarden en criteria.
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. 1.1 lid 6 Wm: nieuw)
Afvalstoffen waarop Hoofdstuk 10 Wm niet van toepassing is
(artikel 10.1a Wm - nieuw): Stoffen die afvalstoffen zijn, maar die
vallen onder andere (Europese) regelgeving, bijvoorbeeld destructieregelgeving,
gevaarlijke stoffen (REACH,hoofdstuk 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, ontgraven niet verontreinigde
grond, stro en ander van natuurlijk, niet gevaarlijk materiaal, rechtstreeks afkomstig uit de land- of bosbouw dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of
voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of
methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid
niet in gevaar brengen.
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Nieuwe begrippen
Erzijn twee categorieën nieuwe begrippen in de
KRAopgenomen die 1 op 1 zijn geïmplementeerd
in artikell.l lid 1 Wm: de verwerkingswijzen en
schakels in de afval keten.
Verwerkingswijzen
In de nieuwe voorkeursvolgorde voor afval beheer
(de bekende 'ladder van Lansink') gaat het om:
preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling,
(andere) nuttige toepassing, (veilige) verwijdering.
De begrippen nuttige toepassing en verwijdering
kenden we al, maar ze 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).
De categorie 'voorbereiding van hergebruik' is met
name toegevoegd ten behoeve van hergebruiks- en
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, is er geen sprake van afval. Als de
kleding 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 de handhaving kan bemoeilijken.

Indien kleding hergebruikt
wordt als kleding zonder dat
er controle, schoonmaak of
reparatie nodig is, dan is er
geen sprake van afval.

Schakels in de afvalketen en 1037 Wet milieubeheer
Voor handhavers is het belangrijk om te weten
welke personen in de afvalketen aangesproken
kunnen worden. De KRAintroduceert een aantal
nieuwe definities, namelijk die van afvalstoffenhandelaar. -houder, -makelaar en -producent.
De ons bekende bemiddelaar, inzamelaar en transporteur ontbreken in dit rijtje. De omschrijvingen die
thans zijn overgenomen uit de richtlijn van afvalstoffenhandelaar en - makelaar komen min of meer
overeen met de begrippen handelaar en bemiddelaar zoals omschreven in de Nota van Toelichting
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.

De KRAintroduceert een aantal nieuwe definities,
namelijk die van afvalstoffenhandelaar, -houdes,
-makelaar en -producent.
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Een goede omschrijving van de schakels in de
keten is van belang, omdat het (centrale) verbod
om afvalstoffen afte 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: vergunning- of
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 omdat de
KRAdaartoe verplicht. Dat is niet het geval voor de
vervoerder en makelaar. 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 het
eigendom van die afvalstoffen (wel het fysieke bezit)
en kan dus ook niet de bestemming zelf bepalen.
Dat kan de inzamelaar (al dan niet ook zelf vervoerder) wel. Dat is hét verschil tussen de inzamelaar
en de vervoerder. De Memorie van Toelichting bij
het wetsvoorstel geeft geen (bevredigende) toelichting op de uitbreiding van artikel 10.37 lid 2 Wm met
de vervoerder, maar het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (voorheen VROM) heeft mij medegedeeld
dat de reden is dat het begrip 'afgifte' in art. 10.37
lid 1 Wm feitelijk moet worden opgevat. Omdat de
vervoerder wel fysiek beschikt over de afvalstoffen
tijdens het vervoer, moet hij wel genoemd worden
in art. 10.37 lid 2 Wm, anders zou de ontdoen er niet
mogen afgeven aan de vervoerder zonder artikel
10.37 lid 1 Wm te overtreden. Wel heeft de minister
bedoeld om de ontdoener verantwoordelijk te
houden als de afvalstoffen uiteindelijk niet bij een
bevoegde persoon terecht komen, bijvoorbeeld
omdat de vervoerder zich niet aan de vervoersovereenkomst houdt en de afvalstoffen naar een andere
bestemming vervoert.
De ontdoen er blijft publiekrechtelijk verantwoordelijk, maar zal privaatrechtelijk eventuele schade
kunnen verhalen op de vervoerder.

Tot nu toe werd de vervoerder in dit kader beschouwd als
het verlengstuk van ontdoener of ontvanger.
Bijproducten en einde afvalstatus
Deze twee belangrijke uitzonderingen op het begrip
afvalstoffen hebben beide een plaats gekregen in
art. 1.1. lid 6 Wm. In dit lid wordt verwezen naar
artikel 6 KRAvoor de criteria voor verlies van de
status van afvalstof en voor de bijproducten naar
art. 5 KRA.
Bijproduct
Het begrip bijproduct is niet nieuw. De definitie die
thans is opgenomen in de KRAis 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. ArtikelS 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
~ 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 onderstreepte 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 artikelS KRAnog 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.

Product of bijproduct?

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 artikelS 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'.
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
Dier & Milieu 2077/2
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Ook naar de doelstellingen
inzake hergebruik en
recycling moet nader
onderzoek worden gedaan.
(foto: archief)

De vaststelling van Europese
criteria voor het verlies
van de status van afvalstof
zijn o.a. oud papier in een
gevorderd stadium van
voorbereiding.
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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 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 of
zij economische waarde hebben.
Artikel 6 KRAgeeft 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). 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 Europese Commissie
voorgesteld en zijn de voorstellen voor koper- en
papierafval in een gevorderd stadium van voorbereiding. 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.
Huiswerk van de Europese commissie (EC)
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de Europese
Commissie nog (lang) niet klaar. Er is nog veel te
doen. Belangrijk is haar rol in het kader van de
afvalpreventie-programma's. Ook naar de doelstellingen inzake hergebruik en recycling moet nader
onderzoek worden gedaan: kunnen ze aangescherpt
of uitgebreid worden naar andere afvalstromen.
waaronder bio-afval. Erwordt 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 ECnog een aantal uitvoeringsmaatregelen op
te stellen, waaronder het vaststellen van criteria
om specifieke stoffen te duiden als bijproduct of de
status van einde-afval toe te passen. De ECmoet
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 (EURALen Regeling
EURAL)moet op korte termijn worden herzien.
Tot slot
Het geheel overziende leidt de nieuwe regelgeving op belangrijke punten tot meer duidelijkheid,
waardoor interpretatieverschillen tussen en binnen
landen van de EUzullen 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.
Wel is het zaak dat de Europese Commissie de vinger
aan de pols houdt en bij belangrijke schadelijke
afvalstromen het voortouw neemt bij het vaststellen
van criteria voor het einde van de afval-status. De
Europese Commissie heeft overigens een handreiking ter toelichting op de KRAtoegezegd. 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.
Tot slot wil ik wijzen op de eind 2010 verschenen
geheel herziene Brochure Transport en Afval van
AgentschapNL en de Stichting Vervoeradres. De brochure is te downloaden van de website: http://www.
beu rtvaa rtad res.nI/Pages/DOC-Trace-AfvaI.aspx.
Handhavers hebben niet zoveel met beleid, maar
het (tweede) Landelijk afvalbeheerplan 2009 - 2015
(eind vorig jaar in werking getreden) bevat heel veel
nuttige informatie: zie www.lap2.nl.
Tekst: Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing
www.tubbingmilieuadvies.nl

