Sectorplan 80; Vast fotografisch afval
Tekst sectorplan (kern van het beleid)

Sectorplan 80 Vast fotografisch afval
I Afbakening
De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan:
Afvalstoffen

Toelichting

Vast fotografisch afval met een zilvergehalte van
meer dan 50 mg/kg droge stof en oorspronkelijk
bestemd voor zwartwitafdrukken.

Vast fotografisch afval bestaat uit niet-ontwikkelde film of
fotopapier.

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
Minimumstandaard voor vergunningverlening
Afvalstoffen / deelstroom

Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)

a

Vast fotografisch afval

Zilverterugwinning totdat een residu overblijft met maximaal 50 mg zilver/kg
droge stof, gevolgd door:
 recycling van het teruggewonnen zilver en
 verwerken van het residu conform b.

b

Residu van het
ontzilveren van vast
fotografisch afval

'Andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof)

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).
Overbrenging vanuit Nederland:
Overbrenging vanuit NL:

In beginsel
toegestaan?

Toelichting, voorwaarden of uitzondering

(voorlopige) nuttige toepassing:
t.b.v. voorbereiding voor
hergebruik

NVT

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

Ja

Gezien de aard en/of samenstelling van deze afvalstof.
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) en/of tenzij de mate van recycling
lager is dan gangbaar is bij verwerking van de afvalstof in
Nederland. Voor vast fotografisch afval geldt dat elke mate van
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storten te veel is.
t.b.v. andere nuttige
toepassing

Nee
Ja

Voor vast fotografisch afval als bedoeld in paragraaf II, onder a,
omdat recycling (in ieder geval van het zilver) mogelijk is.
Voor residu van het ontzilveren als bedoeld in paragraaf II, onder
b, 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 hoofdstuk B.13, § B.13.5.2). Voor residu geldt dat
elke mate van storten te veel is.

(voorlopige) verwijdering:
t.b.v. verbranden

Nee

Omdat nuttige toepassing mogelijk is.

nee

Op grond van de nationale zelfverzorging en omdat nuttige
toepassing mogelijk is.

t.b.v. andere vormen van
(voorlopige) verwijdering
dan verbranden of storten 1
t.b.v. storten

Overbrenging naar Nederland:
Overbrenging naar NL:

In beginsel
toegestaan?

Toelichting, voorwaarde of uitzondering

(voorlopige) nuttige toepassing
t.b.v. voorbereiden voor
hergebruik
t.b.v. recycling

NVT
Ja

t.b.v. andere nuttige
toepassing

Gezien de aard en/of samenstelling van deze afvalstof.
Indien de verwerking in overeenstemming is met de
minimumstandaard.

(voorlopige) verwijdering

1

t.b.v. verbranden

Nee

Omdat nuttige toepassing mogelijk is.

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

Nee

Omdat nuttige toepassing mogelijk is en/of omdat voorlopige
verwijdering een te storten of te verbranden restfractie oplevert
en
 storten voor zowel de overgebrachte afvalstof als voor een bij
een eerste handeling gevormde restfractie niet is toegestaan
op grond van nationale zelfverzorging en/of nationale
wettelijke bepalingen; en/of
 verbranden als vorm van verwijdering niet in overeenstemming
is met de minimumstandaard.

t.b.v. storten

Nee

Op grond van nationale zelfverzorging en/of op grond van
nationale wettelijke bepalingen en/of omdat nuttige toepassing
mogelijk is.

Dit betreft alle verwijderingshandelingen anders dan D1 en D10 uit de bijlage I KRA, alsook
verwijderingshandelingen niet genoemd in de KRA.
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IV Overwegingen bij de afbakening
Vast fotografisch afval bestaat voor ongeveer 99% uit kunststof (o.a. PET) en voor ongeveer 1%
uit zilver.
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

Ontwikkelde film en fotopapier

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))
Zie SP02 (restafval van bedrijven)

Niet-ontwikkelde film of fotopapier voor
zwart-witafdrukken met een zilvergehalte
gelijk of lager dan 50 mg/kg droge stof

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))
Zie SP02 (restafval van bedrijven)

Aluminium offsetplaten

Zie SP12 (Metalen)

Fotochemicaliën in niet opgeloste vorm

Zie SP18 (KCA/KGA)

Niet- ontwikkelde film en fotopapier voor
kleurafdruk

Zie SP18 (KCA/KGA)

Toner en cartridges

Zie SP18 (KCA/KGA)

Fotocamera’s

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Vloeibaar fotografisch afval

Zie SP79 (Ontwikkelaar en fixeer)
Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Euralcodes in relatie tot dit sectorplan
De volgende Euralcode kan betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit
sectorplan: 090107.
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).

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
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van specifiek belang:
1. Aandachtspunten t.a.v. gescheiden houden (hele keten)
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.
Niet ontwikkeld fotopapier voor zwartwitafdrukken valt onder categorie 27 van bijlage 11 Arm2:
niet ontwikkeld fotopapier. 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 zijn ook van belang bij
inzameling/vervoer ten einde de verwerking volgens de minimumstandaard niet te frustreren
(doelmatigheidsprincipe). Hiervoor is op grond van artikel 10.47 eerste lid van de Wet
milieubeheer in het Besluit inzamelen afvalstoffen een bepaling opgenomen (artikel 1b) dat ook
inzamelaars afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, gescheiden moeten houden. Dit geldt
voor alle afvalstoffen.
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 devoorwaarden voor het vergunnen van menghandelingen in hoofdstuk D.4 van het
beleidskader.
Toelichting op de minimumstandaard
De minimumstandaard is gericht op het terugwinnen van zilver t.b.v. recycling en nuttige
toepassing van het residu wat daarbij ontstaat. Verwerking van vast fotografisch afval 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.
Bij verbranden van vast fotografisch afval na zilverterugwinning leidt de rookgasreiniging tot een
minimale hoeveelheid te storten reststoffen. Tevens wordt bij het verbranden energie gewonnen.
Omdat bovendien een hoogwaardiger wijze van verwerking voor alle vast fotografisch afval niet
haalbaar is vanwege de heterogeniteit van het afval, is deze minimumstandaard milieuhygiënisch
verantwoord.
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 IPPCrichtlijn. 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.
2

De lijst met afvalcategorieën is overgenomen in bijlage 5 van dit LAP en waar nodig van extra toelichting
voorzien.
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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 11, geldt voor vast fotografisch afval een stortverbod.

VI Doorkijk minimumstandaard en ontwikkelingen
De totale productie aan zilverhoudende film in de afvalfase bedraagt in Nederland niet meer dan 3
kton. Door de verdergaande digitalisering van fotografische processen en het drukken van foto’s
met printers in plaats van ontwikkelen van foto’s, wordt verwacht dat de hoeveelheid
zilverhoudende film en papier de komende jaren verder afneemt.
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