Omzetting Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Van afvalstoffen tot
mater-alen
De grenzen van de Europese afvalmarkt staan al jarenlang wagenwijd open. Adequate wetgeving kan ervoor zorgen dat afval zo
min mogelijk verdwijnt naar het land met het goedkoopste tarief
Tegelijkertijd kan dezelfde wettelijke basis bewerkstelligen dat nuttig hergebruik alom wordt omarmd. Bijna is het zover: op 1feburai
gaf de Eerste Kamer groen licht aan de omzetting van de Europese
Kaderrichtlijn Afvalstoffen in de Wet milieubeheer. Dit betekent dat
afvalstoffen, ook in juridisch opzicht, worden opgewaardeerd tot
materialen.
De omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA)van 19
november 2008 (nr. 2008/98/EG) in de
Wet milieubeheer is vrijwel rond. De
nieuwe richtlijn is het resultaat van
een zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen enerzijds de bescherming
van het milieu en volksgezondheid en
anderzijds de economische waarde die
afvalstoffen vertegenwoordigen. Heel
actueel, want primaire grondstoffen
worden steeds schaarser en de druk
om afvalstoffen nuttig toe te passen
neemt toe. Maar dat is niet alles: het
begrip afvalstof heeft een negatief
imago. Het bedrijfsleven wil daarvan af
en spreekt liever van secundaire grondstoffen of - nog beter - hergebruik van
materialen. Daarnaast moet voorkomen worden dat er te grote verschillen
ontstaan tussen de EU-lidstaten in de
interpretatie van het afva Istoffen begrip. Door de open Europese markt zal
het afval stromen naar de landen waar
de regelgeving het minst strikt is en
waardoor verwerking het goedkoopste is.

Vangnet

Er zijn twee belangrijke uitzonderingen
op het begrip afvalstoffen: bijproducten en einde afvalstatus. Deze twee

De nieuwe richtlijn vervangt drie eerdere richtlijnen. Naast de gelijknamige
richtlijn (2006/12/EG) wordt ook die

hebben beide een plaats gekregen in
art. 1.1.lid 6 Wm.

voor gevaarlijke afvalstoffen

Bijproduct

(91/689/

EG)en voor afgewerkte olie (75/439/
EG)vervangen. Met deze integratie
wordt beoogd om één overkoepelend
kader neer te zetten. Daarnaast blijft
wel de EVOA,de rechtstreeks werkende
Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen, voor grensoverschrijdend transport binnen en
buiten de EU bestaan.
Uitgangspunt van Nederland bij de
implementatie is geweest om dat
zoveel mogelijk één op één te doen,
dus zonder'nationale koppen'. De KRA
is dus bijna letterlijk geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm) of
de wet verwijst naar artikelen in de
KRA.De definities zijn overgenomen in
artikel 1.1Wm 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 EUlanden dichterbij.
Belangrijk is dat de (ruime) definitie
van afvalstof niet is veranderd: alle
stoffen, preparaten of voorwerpen,
waarvan de houder zicht ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen 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
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totdat het zijn status van afvalstof verliest. De nieuwe richtlijn kent wel een
belangrijke categorie producten die
buiten het afvalstoffen begrip blijft en
dat zijn de bijproducten. 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.
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Het begrip bijproduct was reeds
bekend door uitspraken van het Europese Hof van justitie. Thans is het
begrip ook opgenomen in de regelgeving en wordt als volgt omschreven:
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. Daarnaast dient de stof/het
voorwerp te voldoen aan vier cumulatieve voorwaarden en die luiden - kort
samengevat - als volgt:
• 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
bevoegdheid hebben om (andere) bijproducten aan te wijzen of extra voorwaarden te formuleren. Dat kan alleen
op Europees niveau.

Einde afvalstatus
De afva Istoffen pra kt ij k ziet vooral met
smart uit naar een nadere uitwerking
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van de situatie wanneer een afvalstof
deze status verliest en dus niet meer
onderworpen is aan de strikte regelgeving voor afvalstoffen. Op dat punt
werden verschillende standpunten
ingenomen, waardoor veel onduidelijkheid ontstond. 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. Artikel 6 KRA geeft daarover meer duidelijkheid door middel
van een algemene definitie in combinatie met criteria voor alle afvalstromen, aangevuld met per afvalstroom
of op Europees niveau of op nationaal
niveau vast te stellen criteria. De vaststelling van Europese criteria voor het
verlies van de status van afvalstof zijn
voor metaal-, aluminium- en koperafval, glas en oud papier 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.

1 op 1 zijn

Schakels in de afvalketen

1.1

De KRA introduceert een aantal nieuwe definities, namelijk die
van afvalstoffenhandelaar, -houder,
-makelaar en -producent. Een goede
omschrijving van de schakels in de

geïmplementeerd in artikel
lid 1 Wm: de verwerkingswijzen en
schakels in de afvalketen.

Verwerkingswijzen
In de nieuwe voorkeursvolgorde voor
afvalbeheer (de bekende 'ladder van
Lansink') gaat het om: preventie (inclusief hergebruik), voorbereiding voor
hergebruik, recycling, (andere) nuttige
toepassing en de onderste sport op de
ladder is (veilige) verwijdering. Sommige van deze begrippen zijn reeds
bekend, maar hebben een andere betekenis gekregen. Nieuw zijn 'recycling'
en 'voorbereiding van hergebruik';
laatstgenoemde verwerkingswijze is
toegevoegd ten behoeve van hergebruiks- en reparatienetwerken. 'Hergebruik' zelf valt onder preventie, dus
de stof wordt dan niet aangemerkt als
afvalstof.
Een voorbeeld van het verschil tussen
beide: 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 wel eerst gewas-

Nieuwe begrippen

sen of gerepareerd moet worden, is er
sprake van 'voorbereiding van hergebruik' en dient de kleding aangemerkt
te worden als afvalstof. Ik denk dat dit

Er zijn twee categorieën nieuwe
begrippen in de KRA opgenomen die

onderscheid voor de praktijk te subtiel
is en moeilijk is te handhaven.

afvalketen is van belang, omdat afvalstoffen alleen mogen worden afgegeven aan bedrijven/personen die daartoe bevoegd zijn. Deze bevoegdheid
is gekoppeld aan bepaalde wettelijke
verplichtingen: vergunning- of registratieverplichtingen
en overige administratieve verplichtingen om de afvalstromen ook fysiek te kunnen volgen.
Aan deze kring van personen/bedrijven
zijn in de Wm de vervoerder en de handelaar toegevoegd.

Tot slot
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de
Europese Commissie (EC)nog lang niet
klaar. Er is nog veel te doen. Belangrijk
is haar rol in het kader van de afvalpreventieprogramma's. Ook naar de
doelen van hergebruik en recycling is
nader onderzoek nodig: dit geldt met
name voor de vraag of aanscherping
of uitbreiding mogelijk is naar andere
afvalstromen, waaronder bio-afval.
Het geheel overziende leidt de nieuwe
regelgeving op belangrijke punten tot
meer duidelijkheid. Dit betekent dat
interpretatieverschillen
tussen en binnen landen van de EU zullen afnemen.
Dat zal er toe leiden dat de mogelijkheden om afte wijken op een manier
die het milieu of de volksgezondheid
schade toebrengt zullen afnemen.
Tegelijkertijd zullen de mogelijkheden om afval op een nuttige manier te
gebruiken ter vervanging van primaire
grondstoffen juist 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 afvalstatus. 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.
Annemiek Tubbing
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