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A.6 Internationaal 
 
 

A.6.1 Inleiding 
 
Internationale samenwerking is nodig om nationale doelen te kunnen realiseren, voor het 

versterken van kennis en innovatie, het circulair maken van internationale ketens en het 
voorkomen van afwenteling. Meer informatie over het Rijksbrede programma Circulaire Economie 
is opgenomen in Hoofdstuk B.1 ‘Naar een circulaire economie’. 
 
Voor afvalstoffen in het bijzonder geldt dat de markt van afval en het gebruiken van afval als 
secundaire grondstof een internationale markt is. Door op EU-niveau afspraken te maken over 
hoe wordt omgegaan met afval, wordt voorkomen dat de afvalhiërarchie in verschillende lidstaten 

anders wordt toegepast en een ongelijk speelveld ontstaat waardoor teveel afval wordt verwijderd 
in plaats van dat het wordt gerecycled. Daarnaast bieden internationale afspraken bedrijven meer 
zekerheid op lange termijn. 
 
In dit hoofdstuk is het internationale kader beschreven waarmee Nederland te maken heeft bij het 
afvalstoffenbeheer. Het Europese afvalbeleid en met name de herziening die momenteel 
plaatsvindt om te komen tot een circulaire economie zijn beschreven in paragraaf A.6.2. In 

paragraaf A.6.3 wordt vervolgens ingegaan op andere vormen van internationale afstemming dan 
afstemming via de Europese Unie. Tot slot wordt in paragraaf A.6.4 uitgelegd dat ook voor afval 
het beginsel van wederzijdse erkenning van toepassing is. 
 
 

A.6.2 Europees afvalbeleid  
 
Dit hoofdstuk beperkt zich tot het Europees beleid dat is gericht op afvalstoffenbeheer en, voor 
zover gerelateerd aan afvalstoffen, op het circulaire economie pakket. 
 

A.6.2.1 EU Actieplan circulaire economie 
De Europese Commissie heeft in 2015 een actieplan voor de transitie naar een circulaire economie 
opgesteld. In het actieplan stelt de Commissie dat, door de waarde van producten, materialen en 
natuurlijke hulpbronnen zo lang mogelijk binnen de economie te behouden en tegelijkertijd afval 
te minimaliseren, de transitie naar een circulaire economie een belangrijke bijdrage levert aan het 
creëren van een koolstofarme, grondstofefficiënte en concurrerende economie.  
 

De belangrijkste aankondigingen van het actieplan betreffen: 
- Productie 
- Consumptie 
- Afvalbeheer 
- Afvalstoffen worden hulpbronnen  
- Prioritaire ketens 
- Innovatie, investeringen en andere horizontale maatregelen 

- Toezicht op de voortgang naar een circulaire economie 
De acties die bij de verschillende aankondigingen worden voorgesteld zijn in deze paragraaf 
beschreven. 

 
A.6.2.1.1 Productie  

De Commissie bevordert de repareerbaarheid, duurzaamheid en recycleerbaarheid van producten 

door in het kader van de Ecodesign richtlijn producteisen te ontwikkelen.  
 
In de herziene afvalwetgevingsvoorstellen creëren bepalingen over uitgebreide 
verantwoordelijkheid van de producent economische prikkels voor een beter productontwerp. 
Daarnaast bevatten deze voorstellen een verduidelijking van de regels voor bijproducten om 
industriële symbiose makkelijker te maken en om bij te dragen aan een gelijk speelveld in de hele 
EU. 

 

http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/circulair
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De Commissie neemt in de referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken (BREFs) 
richtsnoeren op voor de beste praktijken voor afvalbeheer en een efficiënt hulpbronnengebruik in 
industriële sectoren en zij publiceert richtsnoeren en bevordert beste praktijken voor 
mijnbouwafval. 
 

A.6.2.1.2 Consumptie 
In het kader van de Ecodesign richtlijn neemt de Commissie eisen op over duurzaamheid en de 
beschikbaarheid van informatie over repareerbaarheid en reserveonderdelen. 
 
In de herziene afvalwetgevingsvoorstellen stelt de Commissie nieuwe regels vast die activiteiten 
op het gebied van hergebruik stimuleren. 
 

De Commissie streeft naar betere handhaving van de garanties voor concrete producten, 
onderzoekt de mogelijkheden voor verbetering en bestrijdt onterechte duurzaamheidsclaims. Zij 

stelt een onafhankelijk testprogramma op voor het identificeren van vroegtijdige veroudering van 
producten.  
 
Daarnaast neemt de Commissie maatregelen op het gebied van groene overheidsopdrachten, 
door in nieuwe of herziene criteria de nadruk te leggen op aspecten in verband met de circulaire 

economie, door een bredere toepassing van groene overheidsopdrachten te ondersteunen en door 
het goede voorbeeld te geven bij haar eigen aanbestedingen en bij EU-financiering. 
 

A.6.2.1.3 Afvalbeheer 
Samen met het actieplan heeft de Europese Commissie herziene afvalwetgevingsvoorstellen 
vastgesteld die met name het volgende omvatten: 
- streefdoelen voor recycling van stedelijk afval en verpakkingsafval en voor de vermindering 

van storten van afval; 
- bepalingen om het gebruik van economische instrumenten te bevorderen; 
- algemene eisen voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid; 
- vereenvoudiging en harmonisering van definities en berekeningsmethoden. 
 

De Commissie gaat nog intensiever met de lidstaten samenwerken om het afvalbeheer in de 

praktijk te verbeteren en onder meer overcapaciteit in de verwerking van restafval te voorkomen. 
 
De Commissie ondersteunt lidstaten en regio's om ervoor te zorgen dat investeringen in de 
afvalsector in het kader van het cohesiebeleid bijdragen tot de ondersteuning van de 
doelstellingen van de Europese afvalwetgeving en dat zij in overeenstemming zijn met de EU-
afvalhiërarchie. 
 

A.6.2.1.4 Afvalstoffen worden hulpbronnen 
De Commissie maakt, waar nodig (met name voor kunststoffen), een begin met de 
werkzaamheden voor de ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen en stelt 
verbeteringen voor van de regels voor de ‘einde-afvalfase’. 
 
Daarnaast stelt zij een herziene meststoffenverordening voor om de erkenning van organische en 
op afval gebaseerde meststoffen te vergemakkelijken en zo de rol van bionutriënten in een 

circulaire economie te ondersteunen. 
 
De Commissie analyseert het raakvlak tussen de wetgeving voor chemische stoffen, producten en 

afval. Aan de hand daarvan stelt zij maatregelen voor over de wijze waarop de aanwezigheid van 
zorgwekkende stoffen in producten kan worden verminderd en de tracering ervan kan worden 
verbeterd. 

 
De ontwikkeling van het informatiesysteem voor grondstoffen wordt door de Commissie 
voortgezet en zij ondersteunt het onderzoek in de gehele EU naar stromen van grondstoffen. 
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A.6.2.1.5 Prioritaire ketens 
 
Kunststof 
De Commissie stelt een strategie voor plastic vast afval vast waarin recycleerbaarheid, biologische 
afbreekbaarheid en de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in bepaalde kunststoffen en 

waarin de problematiek van zwerfvuil op zee worden aangepakt. De herziene 
afvalwetgevingsvoorstellen bevatten een ambitieuzer streefdoel voor de recycling van plastic 
verpakkingen. 
 
Voedselverspilling 
Om het door de VN vastgestelde streefdoel op het gebied van voedselverspilling te ondersteunen 
en de bijdrage van actoren in de voedselvoorzieningsketen te maximaliseren, zal de Commissie: 

- een gemeenschappelijke EU-methode voor het meten van levensmiddelenafval ontwikkelen en 
relevante indicatoren vaststellen. Zij zal een platform creëren voor de uitwisseling van beste 

praktijken en de beoordeling van de voortgang; 
- maatregelen treffen om de EU-wetgeving op het gebied van afval, levensmiddelen en 

diervoeders te verduidelijken en het doneren en gebruik van voormalige voedingsmiddelen en 
bijproducten van de voedselketen aan en in de diervoederproductie te vergemakkelijken 
zonder de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in gevaar te brengen; en 

- onderzoeken hoe het gebruik van een datumaanduiding, en met name de 
houdbaarheidsmarkering, door actoren in de voedingsketen en het begrip daarvan door de 
consument kunnen worden verbeterd. 

 
Kritieke grondstoffen 
De Commissie neemt een reeks maatregelen om de terugwinning van kritieke grondstoffen te 
bevorderen en stelt een verslag op over onder meer de beste praktijken en opties voor verdere 

maatregelen. In de herziene afvalwetgevingsvoorstellen stimuleert de Commissie ook 
maatregelen van de lidstaten op dit gebied. 
 
Bouw- en sloopafval 
De Commissie neemt een reeks maatregelen om terugwinning van waardevolle hulpbronnen en 

passend afvalbeheer in de bouw- en sloopsector te waarborgen en om de beoordeling van de 

milieuprestaties van gebouwen te vergemakkelijken. 
 
Biomassa en producten van biologische oorsprong 
De Commissie bevordert efficiënt gebruik van hulpbronnen van biologische oorsprong door middel 
van een reeks maatregelen, waaronder richtsnoeren en verspreiding van beste praktijken voor de 
stapsgewijze benutting van biomassa en door ondersteuning van innovatie in de bio-economie.  
 

De herziene afvalwetgevingsvoorstellen bevatten een streefdoel voor de recycling van houten 
verpakkingsmateriaal en een bepaling om de gescheiden inzameling van bioafval te waarborgen. 
 

A.6.2.1.6 Innovatie, investeringen en andere horizontale maatregelen 
Overheids- en particuliere investeringen in meer onderzoek en innovatie zijn noodzakelijk om het 
concurrentievermogen van de industrie in de EU te versterken. Ondersteunende instrumenten als 
Horizon 2020, COSME, de structuur- en investeringsfondsen, het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) en andere EU-programma's zullen daarvoor van belang zijn. Het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), met inbegrip van sociale ondernemingen, zal een belangrijke rol 
spelen bij de ontwikkeling van een meer circulaire economie. De Commissie zal: 

- het mkb helpen om van de commerciële mogelijkheden van een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen te profiteren door de oprichting van het Europees kenniscentrum inzake 
hulpbronnenefficiëntie;  

- ten volle gebruik maken van het werkprogramma voor 2016-2017 van Horizon 2020, dat een 
grootschalig initiatief bevat betreffende ‘industrie 2020 in de circulaire economie’, met 
financiële steun van meer dan 650 miljoen euro;  

- samen met de Europese investeringsbank (EIB) en het Europees investeringsadviescentrum 
financieringsaanvragen aanmoedigen en de ontwikkeling van projecten die relevant zijn voor 
de circulaire economie ondersteunen. 

 



 

LAP3 | Deel A: Algemeen beleidskader | versie tweede wijziging  | geldig vanaf 2 maart 2021 

 

 

 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 73 van 419 

A.6.2.1.7 Toezicht op de voortgang naar een circulaire economie 
De Commissie zal een kader voorstellen voor toezicht op de voornaamste aspecten van het 
actieplan voor de circulaire economie. Dit kader zal indicatoren omvatten voor gebieden als de 
continuïteit van de voorziening van belangrijke grondstoffen, reparatie en hergebruik, 
afvalproductie, afvalbeheer, de handel in secundaire grondstoffen in de EU en met landen buiten 

de EU, en het gebruik van gerecycleerde materialen in producten. Ook zal de Commissie een 
gemeenschappelijke EU-methodologie ontwikkelen om voedselverspilling te meten en daarvoor 
relevante indicatoren vaststellen. 
 

A.6.2.2 Raadsconclusies EU Actieplan 
De Europese Raad heeft de positie van de EU ten aanzien van het Actieplan voor een circulaire 

economie vastgelegd in de Raadsconclusies van 20 juni 2016. Deze raadsconclusies zijn van 
politieke aard en niet juridisch bindend. 
 

De Raad steunt de uitvoering van het Actieplan. Zij onderstreept het belang van de 
afvalhiërarchie bij de transitie naar een circulaire economie: toename van preventie, 
voorbereiding voor hergebruik en recycling en het beperken van de verwijdering van afval.  
 

Werving en levering van primaire grondstoffen moeten worden verduurzaamd. De Raad benadrukt 
de rol van eerlijke handel, die ervoor moet zorgen dat de prijzen van primaire grondstoffen en 
producten de ecologische en maatschappelijke externaliteiten ervan weerspiegelen en, waar van 
toepassing, een gezonde concurrentie tussen de markt van primaire en secundaire grondstoffen 
faciliteren. 
 
De Raad steunt de aanpak om de gehele levenscyclus van producten te beschouwen. De 

Commissie en lidstaten worden aangemoedigd om een uitvoerbaar en samenhangend kader te 
maken voor systematische innovatie om de circulaire economie te stimuleren in de hele keten. 
Daarbij moet ook gelegenheid zijn om experimenten met dergelijke innovaties te kunnen 
uitvoeren. 
 
Producten moeten duurzamer worden ontworpen en geproduceerd, waarbij de gehele 

levenscyclus wordt betrokken en de negatieve gevolgen op de menselijke gezondheid en het 
milieu worden geminimaliseerd. De Commissie moet binnen de Ecodesign Richtlijn geschikte 
maatregelen treffen om de duurzaamheid, repareerbaarheid, herbruikbaarheid, mogelijkheden om 
gerecycled materiaal te gebruiken, opwaardeerbaarheid en recyclemogelijkheden van producten 
te verbeteren. Daarnaast moet worden onderzocht voor welke productgroepen, anders dan 
energiegerelateerde productgroepen, meer rekening moet worden gehouden met de grondstof-
efficiëntie en met de impact op de menselijke gezondheid. 

 
Op Europees niveau moet actie worden ondernomen om de levensduur van producten te 
verlengen. Daarbij moet ook het bewust produceren van producten met een korte levensduur 
worden aangepakt. De Commissie wordt gevraagd om methoden te ontwikkelen voor het 
beoordelen en controleren van de levensduur van producten. De mogelijkheid om de 
garantieperiode van alle goederen te verlengen moet daarbij worden bekeken. Daarnaast wordt 
de Commissie gevraagd om te onderzoeken welke andere initiatieven genomen kunnen worden op 

Europees niveau in het belang van het verlengen van de levensduur van producten, bijvoorbeeld 
door stimulering van het beschikbaar stellen van onderdelen. 
 

Consumenten spelen een cruciale rol bij de transitie naar een circulaire economie. Het vergroten 
van het bewustzijn, het stimuleren van marktgebaseerde mechanismen en het ontwikkelen van 
ondersteunende infrastructuur zijn van belang om duurzaam gedrag bij zowel consumenten als 

producenten te stimuleren. Toegang tot betrouwbare, actuele en begrijpelijke informatie over de 
milieugevolgen van producten en diensten kunnen de consument helpen om onderbouwde keuzes 
te maken. De Commissie wordt gevraagd om een methode te ontwikkelen die waarborgt dat 
milieuclaims, waaronder labels, zijn gebaseerd op verifieerbare en transparante informatie.  
 
De Raad benadrukt het belang van adequate informatie over de aanwezigheid van zeer 
zorgwekkende stoffen in materialen, producten en afvalstoffen. De Commissie en de lidstaten 

worden opgeroepen om samen een methode te ontwikkelen die aangeeft wanneer 

http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/circulair
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verwerkingstechnieken leiden tot niet-toxische materiaalketens en toenemende recycling, terwijl 
tegelijkertijd de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu gewaarborgd zijn.  
 
Het belang van een goed functionerende en efficiënte markt voor secundaire materialen wordt 
door de Raad benadrukt. Het stimuleren van de vraag naar secundair materiaal en naar recyclaat 

van hoge kwaliteit, door onder andere het promoten van het gebruik van secundair materiaal en 
het vergroten van het vertrouwen in de kwaliteit van dit materiaal. Daarbij moet ook informatie 
beschikbaar zijn van het gehalte aan stoffen die kunnen leiden tot problemen met recycling. De 
Commissie wordt opgeroepen om, waar dat geschikt is, op Europees niveau uniforme einde-afval-
criteria vast te stellen en om de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor secundaire 
materialen te stimuleren. 
De Commissie wordt gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken dat recycling van producten 

die buiten de EU zijn gebracht en afval zijn geworden, op een milieuvriendelijke en veilige manier 
wordt uitgevoerd. 

 
De hoeveelheid mariene zwerfafval moet significant zijn afgenomen in 2020. Om preventie te 
bereiken zijn ecodesign en goed afvalbeheer essentieel. De Commissie wordt opgeroepen om 
ferme maatregelen voor te stellen om de afvoer van macro- en microplastics naar zee te 
verminderen. Deze maatregelen houden ook een verbod in op microplastics in cosmetica en het 

benoemen van andere producten die kunnen leiden tot marien zwerfvuil.  
 
Ten aanzien van voedsel ondersteunt de Raad alle acties die gericht zijn op het verminderen van 
verspilling om zodoende de in VN-verband afgesproken doelstelling te behalen en de 
voedselverspilling tijdens de productie en in de bevoorradingsketen te reduceren. 
 

A.6.2.3 Inzet van Nederland 
Nederland is in het algemeen positief over het actieplan en de daarin aangekondigde voorstellen. 
Het actieplan sluit grotendeels aan bij het Nederlandse beleid voor circulaire economie en 
ondersteunt de realisatie van de Nederlandse beleidsdoelen op dit gebied. Het is positief dat het 
actieplan een integrale aanpak behelst, doordat het diverse beleidsterreinen raakt en ingaat op 
nagenoeg de hele cirkel van grondstoffen, ontwerp, productie en consumptie, tot recycling en de 

afvalfase.  
 
Belangrijke meerwaarde van het voorstel voor de wijziging van de afvalrichtlijnen is de 
afstemming van de definities in de verschillende richtlijnen, de stroomlijning van de 
berekeningsmethoden naar één uniforme methode in plaats van de bestaande vier, meer 
aandacht voor preventie en verduidelijking van het toepassen van ‘bijproducten’ en ‘einde-
afvalfase’. Hiermee wordt een gelijk speelveld in de EU bevorderd. Bij de ambitieuze doelen die in 

de voorstellen zijn opgenomen om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren, heeft 
Nederland opgemerkt dat het van belang is om reële doelen te stellen en een afweging te maken 
tussen economische haalbaarheid en milieubaten. 
 
Een uitgebreide reactie op de voorstellen door de werkgroep Beoordeling Nieuwe 
Commissievoorstellen (BNC) is opgenomen in de brief van 5 februari 2016 van de minister van 
Buitenlandse zaken. De verwachting is dat onderhandelingen over de voorstellen medio 2017 zijn 

afgerond.  
 
Nederland gaat in het vervolgtraject samenwerken met de Commissie en lidstaten om te zorgen 

voor een goede, voortvarende implementatie van het CE-pakket. Voor wat betreft wet- en 
regelgeving zijn daarbij voor Nederland de volgende prioriteiten van belang: 
- Herziening afvalregelgeving 

- Productbeleid (Ecodesign) 
- Samenhang verbeteren in regels over afval en gevaarlijke stoffen 
- Plastic strategie en verbod op microplastics in cosmetica 
- Samenhang beleid voor afval en energie 
- Meststoffenverordening 
- EU-voorstellen voor einde-afvalcriteria en kwaliteitsstandaarden voor secundaire grondstoffen  
- Eenduidige en transparante productinformatie 

 

http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/circulair
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A.6.3 Overige vormen van internationale afstemming 
 
Internationale samenwerking en beleidsontwikkeling vindt niet alleen plaats binnen de EU, maar 

ook via gremia zoals de OESO en de VN en in toenemende mate ook via partnerschappen en 
coalities zoals bijvoorbeeld Green Deals en vrijwillige platforms.  
 

A.6.3.1 Internationale Green Deal 
De eerste internationale Green Deal is de ‘North Sea Resources Roundabout’. Deze internationale 
Green Deal heeft betrekking op de grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van 

secundaire grondstoffen in het Noodzeegebied. Deze grondstoffen hebben veelal de status van 
afval op basis van Europese wetgeving. Ook is in EU wetgeving vastgelegd hoe afval 
internationaal verscheept moet worden. De EU en – bij gebrek hieraan – Europese lidstaten 
kunnen criteria vaststellen wanneer afval niet langer afval is en dus vrijer verhandel- en 

verscheepbaar is. Bedrijven in het Noordzeegebied signaleren echter dat de interpretatie door de 
landen dusdanig uiteenloopt en zelfs tegenstrijdig is, dat er grote kansen voor economie en milieu 

worden gemist omdat handel tussen de landen onbedoeld wordt tegengewerkt. In de 
internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout dragen private ketenpartners 
grensoverschrijdende initiatieven voor, waarna een multinationaal, publiek-privaat team de 
veronderstelde barrières nader duidt, oplossingen hiervoor bedenkt en in de praktijk brengt. Deze 
oplossingen worden in principe zo vormgegeven dat ook andere, vergelijkbare initiatieven hier 
gebruik van kunnen maken. Deze eerste Internationale Green Deal North Sea Resources 
Roundabout is op 3 maart 2016 ondertekend. 

 

A.6.3.2 Circulaire economie-diplomatie 
Nederlandse kennis, technologie en beleidservaring bieden oplossingen voor problemen elders 
(bijvoorbeeld goed afvalbeheer) en kunnen bijdragen aan versnelde reductie van verspilling van 
grondstoffen. Hiermee biedt Nederland niet alleen oplossingen voor internationale 
duurzaamheidsvraagstukken, maar kan ook de positie van Nederland als koploper versterkt 

worden en kunnen internationale kansen voor het bedrijfsleven worden gecreëerd. Hiervoor wordt 
een Circular diplomacy platform opgericht. 

 
 

A.6.4 In beginsel vrij verkeer van afval binnen de EU 
 
Het beginsel van wederzijdse erkenning is een algemeen beginsel van EU-recht. Het beginsel 
houdt in dat goederen: 
- die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de 

Europese Unie (EU), dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een 
staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of 

mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en  
- die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan 

het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd, 
- ook in andere lidstaten moeten worden toegelaten. Het beginsel van wederzijdse erkenning 

dient ter bevordering van het vrij verkeer van goederen binnen de EU. 
 
Afval moet krachtens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie worden 

gekwalificeerd als een ‘goed’ in de zin van het EG-recht / geldende jurisprudentie (zie arresten 

172/82 Syndicat National des Fabricants Raffineurs d’Huile de Graissage en C-02/90 Commissie 
tegen België). Het Hof motiveert dit door te stellen dat goederen geen positieve waarde hoeven te 
hebben en zelfs een negatieve waarde mogen vertegenwoordigen, zolang ze het voorwerp zijn 
van handelstransacties. Met betrekking tot afval is aan dit vereiste voldaan als wordt betaald om 
het afval in te zamelen, op te slaan of te verwerken.  
 

Afval dat voorwerp is van een handelstransactie bevindt zich, zodra het rechtmatig in de handel is 
gebracht in een lidstaat van de EU, in het vrije verkeer. Het beginsel van wederzijdse erkenning is 
dan van toepassing.  
 

http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/beleid
http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/arresten
http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/arresten
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In relatie tot het LAP betekent dit, voor zover EVOA of andere Europese regelgeving niet in een 
beperkingsmogelijkheid voorziet, dat afval dat in een andere lidstaat, die gelijkwaardige eisen 
stelt, rechtmatig in de handel is gebracht voor doeleinden van inzameling, opslag of verwerking 
op de Nederlandse markt zal worden toegelaten om deze handeling te ondergaan. Aan deze 
toelating op de Nederlandse markt mogen geen specifieke of aanvullende nationale eisen of 

voorschriften verbonden worden. Evenmin mag een extra controle worden opgelegd om vast te 
stellen of het afval inderdaad geschikt is om de voorgenomen handeling te ondergaan. 
 
Daar waar de EVOA of andere Europese regelgeving in een beperkingsmogelijkheid voorziet en 
het wenselijk is dat van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is dit in het beleidskader en de 
sectorplannen van het LAP uitgewerkt. 
 

 

A.6.5 Kern van het beleid 
 
Dit hoofdstuk bevat geen specifieke beleidskeuzes. De informatie in dit hoofdstuk is toelichtend. 
Bij een wijziging van onderdelen van dit hoofdstuk zal geen procedure van inspraak worden 

gevolgd maar zal worden volstaan met bekendmaking. 
 


