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Sectorplan 79 Ontwikkelaar en fixeer 

I   Afbakening 
 
De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan: 
 

Afvalstoffen Toelichting 

Zwart-witontwikkelaar, kleurontwikkelaar, zwart-
witfixeer en kleurfixeer/bleekfixeer en mengsels 
hiervan. 

Deze afvalstoffen komen vrij na het ontwikkel- en 
fixeerproces van lichtgevoelige film en fotopapier en 
bij de ontwikkeling van offsetplaten.  

Slibben en andere residuen die ontstaan bij de eerste 
stap in de verwerking (vaak ontzilveren) van 
ontwikkelaar en fixeer. 

 

 
In paragraaf IV is een nadere toelichting opgenomen op de afbakening, alsook een overzicht van 
afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen van dit sectorplan, maar vallen 
onder andere delen van het LAP. 

 

II  Minimumstandaard voor verwerking 

Minimumstandaard voor vergunningverlening 

Zeer zorgwekkende stoffen 

Onderstaande minimumstandaard houdt rekening met de mogelijke aanwezigheid van zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) in ontwikkelaar en fixeer. 

 

 Afvalstof / deelstroom Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele 
voorwaarden) 

a zwart-witfixeer, zwart-witontwikkelaar of mengsels 

van deze afvalstoffen met een zilvergehalte groter 
dan 50 mg/l 

Terugwinning van zilver tot een concentratie gelijk 

aan of lager dan 50 mg/l, waarna de vrijkomende 
restvloeistoffen worden verwijderd door verbranden.  
 
Daarnaast is de onder minimumstandaard c 
genoemde verwerking toegestaan.  

mengsels van zwart-witfixeer, 
zwartwitontwikkelaar, kleurfixeer en 
kleurontwikkelaar met een zilvergehalte groter dan 
50 mg/l  

b kleurfixeer, kleurontwikkelaar of mengsels van 
deze afvalstoffen met een zilvergehalte groter dan 
100 mg/l 

Terugwinning van zilver tot een concentratie gelijk of 
lager dan 100 mg/l, waarna de vrijkomende 
restvloeistoffen worden verwijderd door verbranden.  
Daarnaast is de onder minimumstandaard c 
genoemde verwerking toegestaan. 

c zwart-witfixeer, zwart-witontwikkelaar of mengsels 
van deze afvalstoffen met een zilvergehalte gelijk 
of lager dan 50 mg/l  

Verwijderen door verbranden.  
 
Daarnaast is toegestaan verwerking die is gericht op: 
• zilver terugwinnen tot een concentratie gelijk aan 

of lager dan 4 mg/l door electrolyse, 
membraantechnologie, omgekeerde osmose of een 
vergelijkbare techniek; èn 

• imidazool of andere organische zeer zorgwekkende 
stoffen zuiveren tot een concentratie lager dan 0,1 
mg/l door oxidatie, membraantechnologie,  
omgekeerde osmose of een vergelijkbare techniek; 
èn 

• boorhoudende stoffen zuiveren tot een concentratie 
gelijk aan of lager dan 0,1 mg/l door specifieke 
membranen, ionenwisselaars, omgekeerde osmose 
of een vergelijkbare techniek; èn 

• aanvullende voor- of nabehandeling zodat lozing 
van het resterende afvalwater gelet op wet- en 
regelgeving, toepassen Best Beschikbare 
Technieken en de gevolgen voor het 
zuiveringstechnische werk en voor het ontvangende 

mengsels van zwart-witfixeer, 
zwartwitontwikkelaar, kleurfixeer en 
kleurontwikkelaar met een zilvergehalte gelijk of 
lager dan 50 mg/l  

kleurfixeer, kleurontwikkelaar of mengsels van 
deze afvalstoffen met een zilvergehalte gelijk of 
lager dan 100 mg/l 

slibben en andere residuen die ontstaan bij de 
eerste stap in de verwerking van ontwikkelaar en 
fixeer 
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watersysteem (emissie/immissie-toets) acceptabel 

is. 
 
Het is niet toegestaan om deze 
concentratiegrenswaarden middels mengen of 
verdunnen te onderschrijden.   

 

Zie paragraaf V voor een toelichting op de minimumstandaard. 
 

III  Grensoverschrijdend transport 
 
Het toetsingskader, de bezwaargronden en de bijbehorende procedures voor overbrenging vanuit 

of naar Nederland zijn opgenomen in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van 
afvalstoffen' van het beleidskader. 

 
In bijlage F.10 is een gedetailleerde beslisboom opgenomen t.b.v. het vaststellen of overbrenging 
t.b.v. een bepaalde verwerking op basis van hoofdstuk B.13 kan worden toegestaan. De uitwerking 
voor dit sectorplan is hieronder gegeven. Deze uitwerking geldt: 
 voor overbrenging binnen de Europese Unie, en 

 voor invoer van buiten de Europese Unie en uitvoer naar buiten de Europese Unie, tenzij 
– uit hoofdstuk B.13, paragraaf B.13.2.2 van het beleidskader iets anders volgt en/of 
– toetsing aan verordening 1013/2006/EG (EVOA) al direct leidt tot bezwaar (bijvoorbeeld op 

basis van art. 36 van de verordening). 
 
De verwerking als bedoeld in paragraaf II onder c wordt in dit sectorplan beschouwd als een 

verwijderingshandeling.  

Overbrenging vanuit Nederland: 
 

Overbrenging vanuit 
NL: 

In beginsel 
toegestaan? 

Toelichting, voorwaarden of uitzondering 

 

(voorlopige) nuttige toepassing: 

t.b.v. voorbereiding 
voor hergebruik 

Ja Indien hergebruik technisch mogelijk is. 

t.b.v. recycling  of, 
t.b.v. voorlopige 
nuttige toepassing 
gevolgd door 
recycling 

Ja  Voor fixeer, ontwikkelaar en mengsels hiervan als bedoeld in 
paragraaf II, onder a en b, tenzij uiteindelijk zoveel van de 
overgebrachte afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat 
de mate van recycling de overbrenging niet rechtvaardigt (zie het 
beleidskader hoofdstuk B.13, § B.13.5.2) of tenzij de mate van 
recycling lager is dan gangbaar is bij verwerking van de 
betreffende afvalstof in Nederland.  

 Voor fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder c, tenzij 
uiteindelijk zoveel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort of 
anderszins verwijderd dat de mate van recycling de overbrenging 
niet rechtvaardigt (zie het beleidskader hoofdstuk B.13, 
§ B.13.5.2). 

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

Nee Voor fixeer, ontwikkelaar en mengsels hiervan als bedoeld in 
paragraaf II, onder a en b, omdat recycling (in ieder geval van het 
aanwezige zilver) mogelijk is. 

Ja Voor fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder c, tenzij 
uiteindelijk zoveel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort of 
anderszins verwijderd dat de mate van nuttige toepassing de 

overbrenging niet rechtvaardigt (zie het beleidskader § B.13.5.2). 

(voorlopige) verwijdering: 

t.b.v. verbranden Nee Voor fixeer, ontwikkelaar en mengsels hiervan als bedoeld in 
paragraaf II, onder a en b, omdat recycling (in ieder geval van het 
aanwezige zilver) mogelijk is. 

Ja Voor fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder c, tenzij als 
vervolghandeling een deel van de overgebrachte afvalstof wordt 
gestort en overbrenging voor storten niet is toegestaan op grond van 
nationale zelfverzorging.  

t.b.v. andere vormen Nee Voor fixeer, ontwikkelaar en mengsels hiervan als bedoeld in 

http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-10/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
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van (voorlopige) 
verwijdering1 dan 
verbranden of storten 

paragraaf II, onder a en b, omdat recycling (in ieder geval van het 
aanwezige zilver) mogelijk is. 

Ja Voor fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder c, tenzij als 
vervolghandeling een deel van de overgebrachte afvalstof wordt 
gestort en overbrenging voor storten niet is toegestaan op grond van 
nationale zelfverzorging.  
 
Overbrenging voor lozen als vorm van verwijdering is in beginsel 
toegestaan wanneer de lozingsnormen op de locatie van bestemming 
dit toestaan. 

t.b.v. storten Nee Op grond van de nationale zelfverzorging én omdat minimaal 
verbranden als vorm van verwijdering mogelijk is en/of op grond van 
wettelijke bepalingen in het land van bestemming2. 

Overbrenging naar Nederland: 
 

Overbrenging naar 
NL: 

In beginsel 
toegestaan? 

Toelichting, voorwaarde of uitzondering 

 

(voorlopige) nuttige toepassing 

t.b.v. voorbereiden 
voor hergebruik 

Ja Indien hergebruik technisch mogelijk is en voorbereiden voor 
hergebruik niet wordt belemmerd door specifieke regelgeving. 

t.b.v. recycling Ja Indien de verwerking in overeenstemming is met de 
minimumstandaard. 

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

(voorlopige) verwijdering 

t.b.v. verbranden Nee Voor fixeer, ontwikkelaar en mengsels hiervan als bedoeld in 
paragraaf II, onder a en b, omdat recycling (in ieder geval van het 
aanwezige zilver) mogelijk is. 

Ja Voor fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder c, indien de 
verwerking in overeenstemming is met de minimumstandaard. 

t.b.v. andere vormen 
van (voorlopige) 
verwijdering dan 
verbranden of 
storten1 

Nee Voor fixeer, ontwikkelaar en mengsels hiervan als bedoeld in 
paragraaf II, onder a en b, omdat recycling (in ieder geval van het 
aanwezige zilver) mogelijk is. 

Ja Voor fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder c, indien de 
verwerking in overeenstemming is met de minimumstandaard, tenzij 
er als vervolghandeling alsnog een deel van de overgebrachte 
afvalstof wordt gestort (nationale zelfverzorging en/of wettelijke 
bepalingen). 

t.b.v. storten Nee Op grond van nationale zelfverzorging en/of op grond van nationale 
wettelijke bepalingen en omdat verbranden als vorm van 
verwijderen mogelijk is. 

 
 

                                                
1  Dit betreft alle verwijderingshandelingen anders dan D1 en D10 uit de bijlage I KRA, alsook 

verwijderingshandelingen niet genoemd in de KRA. 
2  Storten van vloeibare afvalstoffen op een stortplaats is verboden op grond van de Richtlijn storten  

(1999/31/EG). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31999L0031
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IV  Overwegingen bij de afbakening  
Ontwikkelaar wordt in de eerste stap van het ontwikkelproces van belicht foto- en filmmateriaal 
gebruikt. Deze vloeistof zorgt voor de omzetting van belichte zilverhalogeniden in de lichtgevoelige 
laag naar metallisch zilver. Door deze omzetting wordt het onzichtbare, vastgelegde beeld 
zichtbaar. Fixeer is een vloeistof die na de ontwikkelfase wordt gebruikt om de niet-belichte 

zilverhalogeniden te verwijderen uit de lichtgevoelige laag. De in dit sectorplan bedoelde zwart-
witontwikkelaar, kleurontwikkelaar, zwart-witfixeer en kleurfixeer kunnen verdund, vermengd of 
verontreinigd zijn. Het rapport “Onderzoek lozing van zilverhoudende baden” d.d. 18 mei 2018, 
kenmerk I&BBF6500-101-100R001F1.0, opgesteld door HaskoningDHV Nederland BV geeft een 
beeld van de samenstelling van de fotobaden. 
 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor type A en B inrichtingen voorschriften opgenomen 
voor het ontwikkelen en afdrukken van fotografisch materiaal. Deze voorschriften hebben 
betrekking op de inzet van preventieve maatregelen, waaronder het gebruik van in goede staat 

verkerende afkwetsrollen en het toepassen van een doelmatige installatie voor de terugwinning 
van zilver. In die situatie is lozing van het afvalwater toegestaan, indien het gehalte aan zilver in 
het afvalwater minder dan 4 milligram per liter bedraagt. Deze voorschriften gelden niet voor 
bedrijven die, van buiten de inrichting afkomstige, fotobaden verwerken.  

Vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen 
Onderstaand – niet limitatief bedoeld – overzicht geeft afvalstoffen weer die vergelijkbaar zijn met 
de afvalstoffen uit dit sectorplan maar niet onder de reikwijdte van dit sectorplan vallen:  
 

Afvalstoffen Toelichting of verwijzing 

Toner, inkjetcartridges Zie SP18  (KCA/KGA) 

Fotocamera’s Zie SP71  (Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur)  

Ferro/ferricyanidehoudende baden afkomstig uit 
blauwdrukprocessen 

Zie SP73  (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en 
baden) 

Vast fotografisch (gevaarlijk) afval zoals 
zilverhoudende film en zilverhoudend papier  

Zie SP80  (Vast fotografisch afval)  

Andere vloeistoffen voor de ontwikkeling van 
foto- en filmmateriaal (stopbaden, spoelbaden, 
voorbaden, omkeerbaden, conditioneerbaden en 
slotbaden)  

Zie SP73  (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en 
baden)  

Of zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader 

Euralcodes in relatie tot dit sectorplan 
De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit 
sectorplan: 090101, 090102, 090103, 090104, 090105, 090106, 090113, 090199 en 200117. 
 
Deze opsomming is indicatief. Euralcodes kunnen namelijk relevant zijn voor meerdere 

sectorplannen. Voor de feitelijke afbakening van wat onder dit sectorplan valt, is paragraaf I van 
het sectorplan bepalend en niet deze opsomming van Euralcodes (zie ook hoofdstuk D.5 Omgaan 
met Eural, van het beleidskader). 
 

V  Toelichting en specifieke aandachtspunten bij dit sectorplan 
 
Het beleidskader is de basis voor het afvalbeheer en beleidsuitvoering. Dit sectorplan geeft de 
specifieke invulling van de onderdelen ‘minimumstandaard’ en ‘grensoverschrijdend transport’ voor 
de in de afbakening genoemde afvalstoffen. Waar dit sectorplan afwijkt van het beleidskader is het 
sectorplan leidend. Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij afvalbeheer ook kennis 
neemt van het beleidskader.  
 

Specifiek voor de praktijk van vergunningverlening zijn de volgende hoofdstukken van het 

beleidskader in het bijzonder van belang:  
 Wettelijke reikwijdte van het LAP (Deel A.2.3). 
 Voorwaarden voor afwijken van het LAP bij vergunningverlening (Deel A.2.6).  
 Het algemene beleid rond het gescheiden houden van afvalstoffen (Deel B.3). 
 Het beleid rond en het vergunnen van inzamelen (Deel B.4). 
 Het beleid rond op- en overslaan van afvalstoffen (Deel B.5). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/kca-kga/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/aeea/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/afvalwater-baden/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/vast-fotografisch/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/afvalwater-baden/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen-0/a4-algemene/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d5-omgaan-eural/
http://www.lap3.nl/beleidskader%20/deel-algemeen-0/a2-status-lap/
http://www.lap3.nl/beleidskader%20/deel-algemeen-0/a2-status-lap/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b4-inzamelen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b5-overslaan-opslaan/
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 Taken en bevoegdheden van de verschillende overheden betrokken bij afvalbeleid en 

beleidsuitvoering waaronder ook de provincies en de gemeenten (Deel C). 
 Specifieke aandachtspunten voor vergunningverlening (Deel D integraal) met specifiek: 

o Het principe van de minimumstandaard voor verwerking (D.2). 
o Omgaan met de minimumstandaard bij gedeeltelijke (voor)behandeling en het opnemen 

van sturingsvoorschriften om te borgen dat de totale verwerking conform de 

minimumstandaard plaatsvindt (D.2.2.4.2). 
o Aandachtspunten Acceptatie- en verwerkingsbeleid afvalverwerkers (D.3), met ook 

aandacht voor specifieke uitzonderingen. Mengen van afvalstoffen (D.4) 
 Omgaan met de Eural (Deel D.5). 
 
Uit het beleidskader, wet- en regelgeving en andere info zijn bovendien ook onderstaande aspecten 
van specifiek belang: 

1.  Aandachtspunten t.a.v. de gehele afvalverwerkingsketen 

Aandachtspunten t.a.v. gescheiden houden 
Gescheiden houden van afvalstoffen is van belang vanaf het ontstaan van afvalstoffen tot en met 
het afvalverwerkingsproces, om te zorgen dat de afvalstoffen minimaal volgens de 
minimumstandaard verwerkt kunnen worden. Basis hiervoor zijn de afvalcategorieën. 

 
Fotobaden vallen onder de volgende categorieën van bijlage 11 Arm3: 
 categorie 58: zwart/wit-fixeer, zwart-witontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met 

een zilvergehalte groter dan 50 mg/l. 
 categorie 59: bleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met een 

zilvergehalte groter dan 100 mg/l. 
 categorie 60: zwart-witfixeer, zwart-witontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met een 

zilvergehalte kleiner dan 50 mg/l en bleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengsels van deze 
afvalstoffen met een zilvergehalte kleiner dan 100 mg/l en slibben en andere residuen die 
ontstaan bij de eerste stap in de verwerking van ontwikkelaar en fixeer. 

Op basis van de wetgeving en het beleid rond het gescheiden houden zoals beschreven in 
hoofdstuk B.3 moeten afvalstoffen van deze categorie in beginsel gescheiden worden gehouden 
van elkaar, van andere categorieën afvalstoffen en niet-afvalstoffen. Zie het beleidskader hoofdstuk 

B.3 (Gescheiden houden van afvalstoffen) voor de algemene regels voor het gescheiden houden 
van afvalstoffen of hoofdstuk D.4 (Mengen van afvalstoffen) voor de voorwaarden waaronder 
mengen met een vergunning kan worden toegestaan. 

2.  Aandachtspunten t.a.v. producent/ontdoener van de afvalstoffen 
Het Activiteitenbesluit (art. 2.12) en de Activiteitenregeling milieubeheer (art. 2.9) kennen 
bepalingen rond het gescheiden houden van afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen moeten altijd 

gescheiden worden gehouden. Voor niet gevaarlijke afvalstoffen geldt dat deze gescheiden 
gehouden moeten worden voor zover dit op basis het LAP gevergd wordt. Dit is uitgewerkt in 
hoofdstuk B.3, paragraaf B.3.4 van het beleidskader. 
 

Wil een bedrijf afvalstoffen die gescheiden moeten worden gehouden toch mengen, dan is die 
activiteit vergunningplichtig. Hoofdstuk D.4 van het beleidskader beschrijft onder welke 
voorwaarden het mengen van afvalstoffen kan worden vergund. 

3.  Aandachtspunten t.a.v. inzameling/vervoer van de afvalstoffen  
De onder 1 genoemde aandachtspunten rond gescheiden houden van de afvalstoffen zijn ook van 
belang bij inzameling/vervoer ten einde de verwerking volgens de minimumstandaard niet te 
frustreren (doelmatigheidsprincipe). Hiervoor wordt op grond van artikel 10.47 van de Wet 
milieubeheer in het Besluit inzamelen afvalstoffen een bepaling opgenomen dat ook inzamelaars 
afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, gescheiden moeten houden. Dit zal gelden voor 

alle afvalstoffen. 

Inzamelvergunning 
Voor het inzamelen van kleine hoeveelheden fotografische gevaarlijke afvalstoffen is een 
inzamelvergunning op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen noodzakelijk. In de nota van 

toelichting behorende bij het besluit is vermeld dat de inzamelvergunningplicht van toepassing is 
op afvalstoffen met de Euralcodes 090101 t/m 090106 en 090113 (zie het beleidskader 

hoofdstuk B4 voor meer informatie over de inzamelvergunningplicht). In de inzamelvergunning kan 

                                                
3  De lijst met afvalcategorieën is overgenomen in bijlage 5 van dit LAP en waar nodig van extra toelichting 

voorzien. 

http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-actoren-keten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-actoren-keten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d3-acceptatie/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d5-omgaan-eural/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-07-08
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b4-inzamelen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/
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het bevoegd gezag toestaan dat afvalstoffen die onder de inzamelvergunning vallen, niet 

gescheiden hoeven te worden gehouden. Zie het hoofdstuk D.4 voor de voorwaarden waaronder 
mengen van deze afvalstoffen tijdens inzamelen kan worden vergund.  

4.  Aandachtspunten t.a.v. het verwerken van de afvalstoffen 

Mengen t.b.v. verwerking (algemeen) 

Zoals onder 1 is aangegeven dient deze afvalstof gescheiden te worden gehouden van andere 
afvalstoffen en niet-afvalstoffen, tenzij in de vergunning of op basis van algemene regels is 
bepaald dat deze afvalstof mag worden gemengd met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen. 
Zie de voorwaarden voor het vergunnen van menghandelingen zijn opgenomen in hoofdstuk D.4 
van het beleidskader.   

Toelichting op de minimumstandaard 

In het sectorplan van het oorspronkelijke LAP3 was opgenomen dat na aanvang van de planperiode 
wordt bezien of, en zo ja onder welke voorwaarden, zuivering gevolgd door lozing van door 

verwerkers ontzilverde fotobaden kan worden toegestaan. HaskoningDHV Nederland BV heeft een 
rapport “Onderzoek lozing van zilverhoudende baden” d.d. 18 mei 2018, kenmerk I&BBF6500-101-
100R001F1.0, opgesteld. In dit rapport is aan de hand van de hoeveelheid en samenstelling van 
fotobaden en de bij het gebruik en verwerking vrijkomende restproducten nagegaan of verwerking 

van fotobaden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) mogelijk is. Daarbij is ook onderzocht 
onder welke voorwaarden lozing van de fotobaden op de rwzi mogelijk is. Uit het rapport blijkt dat 
afvalwater afkomstig van fotobaden onder geen beding zonder behandeling direct of indirect mag 
worden geloosd op oppervlaktewater. De samenstelling van afgewerkte fotobaden is zodanig dat de 
kans op aanwezigheid van Z-stoffen (zoals imidazool en boorhoudende stoffen) en A-stoffen4 groot 
is waardoor (voor)behandeling noodzakelijk is voordat lozing plaatsvindt.  
 

Voorts is in het rapport aangegeven dat gelet op het geringe aanbod aan fotobaden door de 
digitalisering en de (kosten van de) voorbehandelingstechnieken, het niet voor de hand ligt dat 
dergelijke technieken uitsluitend voor de verwerking van fotobaden zullen worden toegepast. Bij 

bedrijven die reeds beschikken over dergelijke (voor)behandelingstechnieken is verwerking van 
fotobaden tot een loosbare waterstroom wel een reële optie. 
 
Benadrukt wordt dat bij iedere lozing getoetst moet worden of de lozing gelet op wet- en 

regelgeving en toepassen van BBT acceptabel is. Vervolgens moet vastgesteld worden welke voor- 
en/of nabehandelingstechnieken noodzakelijk zijn gelet op de gevolgen voor het 
zuiveringstechnische werk en voor het ontvangende watersysteem (emissie/immissie-toets). 
 
Verwerking van zilverhoudende fixeer en ontwikkelaar volgens de minimumstandaard vermindert 
het gebruik van primaire grondstoffen, zonder dat bewerkingen van de reststoffen nodig zijn die 

andere grote milieugevolgen hebben. De minimumstandaard is daarom milieuhygiënisch gezien 
gewenst. 
 
De ontzilvering en verdergaande zuivering van fotobaden wordt in dit sectorplan beschouwd als 

een verwijderingshandeling, wanneer de verwerking is gericht op het verkrijgen van een loosbaar 
product. 
 

Ontzilverde baden worden soms verwerkt in bijvoorbeeld cementovens waarbij de aanwezige 
stikstofverbindingen fungeren als DeNox-reagens. Omdat in fotobaden maar weinig reductiemiddel 
zit, is dit niet het uitgangspunt van beleid en is de minimumstandaard van ontzilverde baden 
verbranden. Inzet als DeNox-reagens komt echter nog wel voor vergunningverlening in 
aanmerking. 

(Potentiële) aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen 

In eerder genoemde studie van HaskoningDHV (rapport “Onderzoek lozing van zilverhoudende 
baden” d.d. 18 mei 2018, kenmerk I&BBF6500-101-100R001F1.0), is gekeken naar het mogelijk 
voorkomen van zeer zorgwekkende stoffen in afgewerkte fotobaden. De relevante - imidazool en 
boorhoudende stoffen - worden in het rapport genoemd en zijn ook bij het formuleren van de 
minimumstandaard betrokken. Behoudens eventuele heel specifieke situaties mag er vanuit 

                                                
4  Bij de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) wordt de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels 

ingedeeld in klassen (Z, A, B of C). Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan ‘de mate waarin er een kans 

is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu’. Klasse Z heeft betrekking op ZZS, klasse A op niet snel 
afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen, klasse B op afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen en klasse C op 
stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater. 

https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b7-mengen/
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worden gegaan dat het risico op voorkomen van ZZS hiermee voldoende is afgedekt. 

BREF in relatie tot de minimumstandaard 
Bij het vaststellen van de minimumstandaard voor de afvalstoffen die vallen onder dit sectorplan 
zijn de BBT-referentiedocumenten (BREFs) betrokken, die zijn opgesteld in het kader van de 
richtlijn industriële emissies (RIE) en voorheen in het kader van de in de RIE opgenomen IPPC-

richtlijn. In de BREFs zijn de beste beschikbare technieken (BBT) beschreven voor bedrijfstakken of 
activiteiten. Bij de vergunningverlening moet rekening worden gehouden met deze BBT-conclusies. 
Om die reden is getoetst of ook de beschreven minimumstandaard hiermee niet in strijd is. 
 
Voor de afvalstoffen die onder dit sectorplan vallen, zijn geen als BBT aangemerkte bepalingen 
gevonden over de wijze waarop deze afvalstoffen verwerkt moeten worden. De BBT-conclusies uit 
de BREFs hebben dan ook geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van bepaalde methoden van 

verwerking zoals deze in de minimumstandaard wordt vastgelegd. 

Stortverbod  
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), artikel 1, eerste lid, 
categorie 1, geldt voor vloeibare afvalstoffen een stortverbod. 
 

VI  Actualisatie vergunning 
 
Om ervoor te zorgen dat afvalstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt en dat voor 
vergelijkbare bedrijven vergelijkbare eisen gelden, is het van belang dat vergunningen worden 
geactualiseerd als de minimumstandaard wordt gewijzigd. Artikel 5.10 van het Besluit 
omgevingsrecht zal hiervoor de mogelijkheid bieden, aangezien dit artikel wordt aangevuld met de 

verplichting voor het bevoegd gezag om binnen een jaar na publicatie in de Staatscourant van een 
nieuw LAP of een wijziging van het LAP: 
 na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van 

afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, 

indien nodig, 
 de vergunning(voorschriften) te actualiseren (zie ook hoofdstuk D.6 van het beleidskader). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d6-actualiseren/

