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B.6 Onderscheid afvalstof en product 
 
 

B.6.1 Inleiding 
 
Het onderscheid tussen afvalstoffen en producten is voor de houder van een materiaal en voor de 

bevoegde overheidsinstantie van groot belang, omdat verschillende wettelijke regimes van 
toepassing zijn op afvalstoffen en producten. Dit onderscheid bepaalt onder andere om wat voor 
type bedrijf het gaat (wel of geen afvalverwerker) en welke overheidsinstantie of welk onderdeel 
daarvan bevoegd is toe te zien op de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de 
relevante regels.  
 
Daarnaast zijn er bedrijven die aangeven dat ze om een aantal andere redenen willen dat 

materialen die zij produceren of gebruiken geen afvalstatus hebben. Deze bedrijven noemen als 
nadeel van de afvalstatus niet alleen de administratieve lasten van de afvalwetgeving, maar ook 
onzekerheden en economische risico’s bij het werken met afvalstoffen. De ervaring leert dat de 
markt de afvalstatus als belemmerend ervaart voor circulair-economische initiatieven.  
 
In de uitvoeringspraktijk bestaat vaak onduidelijkheid over de vraag of sprake is van een afvalstof 
of een product. Onzekerheid over de juiste uitleg van het begrip afvalstof en de bepalingen over 

bijproducten en einde-afval, alsook verschillen van inzicht tussen bedrijven en bevoegd gezag, 
leiden nog geregeld tot vertraging in besluitvorming en tot (langlopende) rechtszaken. Hierdoor 
worden initiatieven belemmerd die in het kader van de overgang naar een circulaire economie 
juist gestimuleerd moeten worden. In een circulaire economie dienen materialen zo lang, zo vaak 
en zo hoogwaardig mogelijk in het economisch verkeer gebruikt te worden op een wijze die 
verantwoord is vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid. Materiaalstromen die voorheen 

als afval werden gezien, komen in een circulaire economie bijvoorbeeld steeds vaker terug als 
product of worden na recycling als grondstof (niet zijnde afval) toegepast. 
 
In dit hoofdstuk zullen de drie beoordelingsroutes om te bepalen of er sprake is van een afvalstof 
of product besproken worden. Ook wordt ingegaan op de indicatieve toetsingsgronden die 

handvatten moeten bieden in de praktijk. Tot slot wordt weergegeven welk bevoegd gezag 
wanneer bevoegd is om direct of indirect de eigen beoordeling van een houder van een materiaal 

te toetsen.  
 
Dit hoofdstuk moet nadrukkelijk in samenhang gelezen worden met de met de meest actuele 
versie van de Leidraad Afvalstof of Product. De leidraad is opgesteld om bedrijven en overheden 
concrete handvatten te bieden bij die beoordeling. Het bevat richtsnoeren om te komen tot een 
zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en 
‘einde-afvalstatus’ in de uitvoeringspraktijk. In het belang van de overgang naar een circulaire 

economie wordt het bevoegd gezag nadrukkelijk verzocht de leidraad toe te passen. 
 
In de Leidraad zijn de volgende 10 algemene uitgangspunten opgenomen die van belang zijn bij 
de beantwoording van iedere vraag of er sprake is van een afvalstof of product, met daarbij een 
toelichting. Deze algemene uitgangspunten volgen uit de Kra en jurisprudentie. 
 

Algemene uitgangspunten bij de beoordeling afvalstof of product 
1. Het begrip ‘afvalstof’ moet ruim worden uitgelegd en vereist een beoordeling per geval op 

basis van alle feiten en omstandigheden van dat geval;  
2. Een beoordeling van de feiten en omstandigheden van een concreet geval moet plaatsvinden 

in het licht van de doelstellingen van de Kra;  
3. Intentie en gedrag van de houder en de omstandigheid of een materiaal wel of geen last is 

voor de houder zijn aspecten die van bijzondere betekenis zijn bij de beoordeling van de 

feiten en omstandigheden van een concreet geval;  
4. Wanneer er voor de houder een wettelijke plicht bestaat om zich van het materiaal te 

ontdoen, is sprake van een afvalstof; 
5. Ook als er geen afgifte plaatsvindt aan een ander kan sprake zijn van een afvalstof (‘zich 

ontdoen’); 

https://lap3.nl/achtergrond/documenten/beleid/
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6. Het enkele feit dat een materiaal voorafgaand aan het gebruik een (voor)behandeling moet 
ondergaan, betekent niet automatisch dat het een afvalstof is; 

7. Wanneer een afvalstof in strijd met de wettelijke mengverboden wordt gemengd (waaronder 
verdund) met een niet-afvalstof moet het mengsel als afvalstof gekwalificeerd worden; 

8. De bewijslast over de status van een materiaal (afvalstof of product) rust op de houder van 

het materiaal. De status van het materiaal moet duidelijk zijn op het moment dat de eerste 
houder het materiaal afgeeft aan een ander en op het moment dat iedere daaropvolgende 
houder het materiaal ontvangt; 

9. Wanneer in het kader van internationaal transport verschil van inzicht bestaat tussen de 
betrokken bevoegde autoriteiten over de status van een materiaal (afval of product), moet 
het materiaal als afvalstof worden overgebracht conform de procedures uit de EVOA; 

10. In het licht van de doelstellingen van de Kra speelt bij de beoordeling van de feiten en 

omstandigheden een belangrijke rol of verder gebruik van een materiaal aantoonbaar zeker, 
rechtmatig en voldoende hoogwaardig is 

 

Waar in dit hoofdstuk de term ‘materialen’ wordt gebruikt, worden stoffen, preparaten, mengsels of 
voorwerpen bedoeld, onafhankelijk van de kwalificatie of ze afvalstoffen zijn of niet. 
 
Waar in dit hoofdstuk de term ‘producten’ wordt gebruikt, worden materialen bedoeld die géén afval zijn, 
ook wel ‘niet-afvalstoffen’ genoemd. Bijproducten en materialen met einde-afvalstatus zijn in elk geval 
producten. 

 
 

B.6.2 (Voortgezet) gebruik, bijproduct en einde-afvalstatus 
 
Er zijn drie beoordelingsroutes om te bepalen of sprake is van een afvalstof of product: 

(voortgezet) gebruik, bijproduct en einde-afval.  
 
Het onderscheid tussen de drie routes wordt bepaald door het ‘ontstaan’ van het materiaal: 
- Bij (voortgezet) gebruik gaat om allerhande situaties waarin materialen vrijkomen of ontstaan;  
- Bij een bijproduct is specifiek sprake van het ontstaan van een residu uit een 

productieprocessen;   

- Materialen met een einde-afvalstatus komen voort uit handelingen van nuttige toepassing met 
een afvalstof.  

 
Om in de praktijk te bepalen om welke route het gaat kan het makkelijkst eerst worden 
beschouwd of er sprake kan zijn van einde-afvalroute. Deze einde-afvalroute komt in beeld als 
het aannemelijk is dat het materiaal gezien vanuit de houder voordat hij een be/verwerking doet 
een afvalstof is. Indien dat niet het geval is, kan gekeken worden of er sprake is van een residu 

uit een productieproces, als dit zo is dat is er sprake van de bijproductroute. Zijn zowel de einde-
afvalroute als de bijproductroute niet aannemelijk, dat komt (voortgezet) gebruik als 
beoordelingsroute in beeld. 
 
Voor (voortgezet) gebruik kent de wet in principe enkel de afvaldefinitie als beoordelingsgrondslag 
(zie paragraaf B.6.2.1), terwijl de beoordelingsroutes voor bijproducten en einde-afval wettelijke 
voorwaarden kennen waaraan voldaan moet worden om te spreken van een product (zie 

respectievelijk paragraaf B.6.2.2 en B.6.2.3). In principe beoordeelt het betreffende bevoegd 
gezag per geval of aan de voorwaarden voor bijproduct of einde-afval is voldaan en toetst wat 

betreft (voortgezet) gebruik rechtstreeks aan de afvaldefinitie. Voor sommige materiaalstromen 
zijn deze voorwaarden uitgewerkt in gedetailleerde Europese of nationale criteria. In dat geval 
dient enkel aan die criteria te worden voldaan en getoetst.  
 

De beoordelingsroutes worden hierna kort uitgelicht. Voor meer uitleg en richtsnoeren over deze 
routes kan de Leidraad Afvalstof of Product worden geraadpleegd. 
 

B.6.2.1 Afvaldefinitie en (voortgezet) gebruik 
Het begrip ‘afvalstof’ is afkomstig uit de kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) en is in artikel 1.1, eerste 
lid, van de Wet milieubeheer (Wm) als volgt geïmplementeerd:  
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‘alle stoffen, mengsels of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen’ 

 
De afvalstatus van een materiaal hangt zodoende af van de vraag of sprake is van zich ontdoen, 
van een voornemen om zich te ontdoen of van een plicht om zich te ontdoen van het materiaal. 

In beginsel kan dus elk materiaal een afvalstof zijn wanneer één van deze situaties zich voordoet. 
 
Anders dan het geval is voor het bepalen van de status van bijproduct (zie paragraaf B.6.2.2) of 
die van de einde-afvalstatus (zie paragraaf B.6.2.3), kent de Kra noch de Wm een specifieke 
bepaling voor alle andere situaties waarin de vraag aan de orde is of sprake is van een afvalstof of 
product. Echter, in overweging 61 van Richtlijn 2018/851, die de Kra heeft gewijzigd, is expliciet 
opgenomen dat er situaties zijn waarbij een materiaal wordt overgedragen van een houder aan 

een ander zonder dat de intentie er is om zich van het materiaal te ontdoen. Ook in deze gevallen 
hoeft een materiaal dus niet de afvalstatus te verkrijgen en blijft het een product.  

 
Voor deze gevallen wordt in Nederland in het LAP en de leidraad de term ‘(voorgezet) gebruik’ 
gehanteerd en is de afvaldefinitie uit artikel 1.1, eerste lid, van de Wm de wettelijke 
beoordelingsgrondslag. In feite geeft (voortgezet) gebruik aan wanneer sprake is van ‘zich niet 
ontdoen’ en wanneer dus géén sprake is van een afvalstof.  

 
In eerste instantie is het aan de houder van een materiaal om na te gaan of het materiaal een 
afval- dan wel een productstatus heeft. In het geval van (voortgezet) gebruik moet deze 
beoordeling plaatsvinden op basis van de definitie van afvalstoffen. In paragraaf B.6.4 wordt 
weergegeven welke rol het bevoegd gezag en de rechter hierbij hebben en bij welke besluiten van 
het bevoegd gezag er een beoordeling plaatsvindt. 
 

B.6.2.2 Bijproduct 
Artikel 1.1, zesde lid, van de Wm bevat cumulatieve voorwaarden om te bepalen of een bepaald 
materiaal een bijproduct is. Deze voorwaarden komen uit artikel 5, eerste lid, van de Kra. 
 

Voorwaarden bijproductstatus – artikel 1.1, zesde lid, van de Wm  
Stoffen, mengsels of voorwerpen die het resultaat zijn van een productieproces dat niet in de eerste plaats 
is bedoeld voor de productie van die stoffen, mengsels of voorwerpen worden niet als afvalstoffen maar als 
bijproducten beschouwd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  
a. het is zeker dat de stoffen, mengsels of voorwerpen zullen worden gebruikt;  
b. de stoffen, mengsels of voorwerpen kunnen onmiddellijk worden gebruikt zonder enige verwerking 

anders dan die welke bij normale productiepraktijken gangbaar is;  
c. de stoffen, mengsels of voorwerpen worden geproduceerd als een integraal onderdeel van een 

productieproces; en 

d. verder gebruik is rechtmatig, inhoudende dat de stoffen, mengsels of voorwerpen voldoen aan alle 

voorschriften inzake producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en dat 
gebruik niet zal leiden tot over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid. 

 
Voor bepaalde materiaalstromen kunnen op basis van artikel 5, tweede en derde lid, van de Kra 
en artikel 1.1, zevende lid, van de Wm specifieke Europese of nationale regelingen met criteria 
voor de beoordeling van de bijproductstatus worden vastgesteld. Deze criteria worden aan de 
hand van de voorwaarden en overeenkomstig de vereisten uit het tweede lid van artikel 5 van de 
Kra bepaald. Wanneer voor een materiaalstroom bijproductcriteria zijn vastgesteld, gelden ze als 

het uitputtende beoordelingskader om in een specifiek geval te kunnen bepalen of sprake is van 

een afvalstof of niet en kan niet worden teruggegrepen op de algemene voorwaarden voor de 
bijproductstatus. 
 
Op Europees niveau zijn nog geen criteria voor bijproducten vastgesteld. Hetzelfde geldt voor 
Nederlandse bijproductcriteria. Wel geldt in Nederland een regeling die is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven over de toepassing van de voorwaarden b en c van artikel 1, zesde lid, van 
de Wm. Vooralsnog is de regeling alleen van toepassing op ‘ruwe glycerine’. Het betreft: 

- Nederlandse Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen met uitleg over 
voorwaarden b en c bij ruwe glycerine 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036424
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In eerste instantie is het aan de houder van een materiaal om na te gaan of het materiaal een 
afval- dan wel een productstatus heeft. In het geval van bijproducten moet deze beoordeling 
plaatsvinden op basis van bovenstaand beoordelingskader van ofwel de voorwaarden ofwel de 
criteria, afhankelijk van het materiaal ter zake. In paragraaf B.6.4 wordt weergegeven welke rol 
de het bevoegd gezag en de rechter hierbij hebben en bij welke besluiten van het bevoegd gezag 

een beoordeling plaatsvindt. 
 

B.6.2.3 Einde-afvalstatus 
Artikel 1.1, achtste lid, van de Wm bevat cumulatieve voorwaarden om te bepalen of een bepaald 
materiaal de einde-afvalstatus kan verkrijgen. Het gaat daarbij om afvalstoffen die een handeling 
van nuttige toepassing (bijvoorbeeld voorbereiden voor hergebruik of recycling) hebben 

ondergaan. In de Wm is dit verwoordt als “… een behandeling van recycling of andere nuttige 
toepassing hebben ondergaan.” . Het uitgangspunt en de voorwaarden komen uit artikel 6, eerste 
lid, van de Kra. 

 

Voorwaarden einde-afvalstatus – artikel 1.1, achtste lid, van de Wm 
Afvalstoffen die een behandeling van recycling of andere nuttige toepassing hebben ondergaan, worden 
niet langer als afvalstoffen beschouwd, indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:  
a. de stoffen, mengsels of voorwerpen zijn bestemd om te worden gebruikt voor specifieke doelen;  
b. er is een markt voor of vraag naar de stoffen, mengsels of voorwerpen;  
c. de stoffen, mengsels of voorwerpen voldoen aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen 

en aan de voor producten geldende wetgeving en normen; en 

d. het gebruik van de stoffen, mengsels of voorwerpen heeft over het geheel genomen geen ongunstige 

effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid. 

 
Een beoordeling moet, in het geval dit relevant is, in lijn zijn met de vereisten uit artikel 6 tweede 

lid onder a tot en met e van de Kra en hierbij dient rekening te worden gehouden met 
grenswaarden voor verontreinigende stoffen en eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en 
de menselijke gezondheid. 
 

Aanvullende vereisten einde-afvalstatus – artikel 6, tweede lid, van de Kra 
a. afvalmateriaal dat als input voor de handeling voor nuttige toepassing mag worden gebruikt; 
b. toegelaten verwerkingsprocessen en -technieken; 
c. kwaliteitscriteria voor eindeafvalmaterialen die die het resultaat zijn van de handeling voor nuttige 

toepassing overeenkomstig de toepasselijke productnormen, waaronder indien nodig grenswaarden 
voor verontreinigende stoffen; 

d. vereisten waaraan beheerssystemen moeten voldoen om aan te tonen dat de einde-afvalcriteria zijn 
nageleefd, met inbegrip van kwaliteitscontrole en interne controle en, in voorkomend geval, 
accreditatie; en  

e. een vereiste inzake een conformiteitsverklaring. 

 
De vereisten zijn bij drie situaties in Nederland van belang. 

 
De eerste situatie betreft bij het opstellen van nationale regelingen waarbij criteria worden 
vastgesteld voor de beoordeling van de einde-afvalstatus van bepaalde materiaalstromen. 
Deze criteria worden aan de hand van de voorwaarden en overeenkomstig de vereisten uit het 
tweede lid van artikel 6 van de Kra vastgesteld. Wanneer voor een materiaalstroom einde-
afvalcriteria zijn vastgesteld, gelden ze als het uitputtende beoordelingskader om in een specifiek 
geval te kunnen bepalen of sprake is van een afvalstof of niet en kan niet worden teruggegrepen 

op de voorwaarden voor de einde-afvalstatus die staan in artikel 1.1, achtste lid, van de Wm. Dit 
op basis van artikel 6, derde lid, van de Kra en artikel 1.1, negende lid, van de Wm die bepalen 
hoe specifieke nationale regelingen worden vastgesteld met criteria voor de beoordeling van de 
einde-afvalstatus. 
 
De tweede situatie betreft het nemen van passende maatregelen waarmee een houder kan 
verifiëren of een bepaalde afvalstof niet langer een afvalstof is. Het gaat om passende 

maatregelen die een lidstaat nationaal neemt. Deze passende maatregelen kunnen bijvoorbeeld 
richtsnoeren zijn (zoals de Leidraad Afvalstof of Product) en/of handreikingen. Bij het opstellen 
van deze passende maatregelen moet ingegaan worden op de vereisten. Naast deze vereisten 

https://lap3.nl/achtergrond/documenten/beleid/
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moet rekening gehouden worden met de grenswaarden voor verontreinigde stoffen en eventuele 
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Dit op basis van artikel 6 vierde 
lid van de Kra. Wat onder passende maatregelen valt kan worden opgemaakt uit overweging 17 
bij Richtlijn 2018/851.  
 

De derde situatie betreft het nemen van een besluit of een afvalstof niet langer een afvalstof is. In 
deze situatie moet gekeken worden of in het specifieke geval rekening moet worden gehouden 
met de vereisten. Naast deze vereisten moet ook rekening gehouden worden met de 
grenswaarden voor verontreinigde stoffen en eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de 
menselijke gezondheid. Dit op basis van artikel 6 vierde lid van de Kra. 
 
Op dit moment gelden de volgende Europese en nationale regelingen met einde-afvalcriteria:  

- Europese Verordening 333/2011 met einde-afvalcriteria voor metaalschroot (ijzer-, staal- en 
aluminiumschroot); 

- Europese Verordening 1179/2012 met einde-afvalcriteria voor kringloopglas;  
- Europese Verordening 715/2013 met einde-afvalcriteria voor koperschroot; en  
- Nederlandse Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat met einde-

afvalcriteria voor steenachtig bouw- en sloopafval. 
 

In eerste instantie is het aan de houder van een materiaal om na te gaan of het materiaal een 
afval- dan wel een productstatus heeft. In het geval van einde-afval moet deze beoordeling 
plaatsvinden op basis van bovenstaand beoordelingskader van ofwel de voorwaarden en vereisten 
ofwel de criteria, afhankelijk van het materiaal ter zake. In paragraaf B.6.4 wordt weergegeven 
welke rol de het bevoegd gezag en de rechter hierbij hebben en bij welke besluiten van het 
bevoegd gezag een beoordeling plaatsvindt. 
 

 

B.6.3 Indicatieve toetsingsgronden: handvatten voor de praktijk 
 
Om duidelijker te maken hoe een beoordeling van de product- dan wel afvalstatus van een 

bepaald materiaal in de praktijk plaats moet vinden, zijn in de Leidraad Afvalstof of Product drie 

indicatieve toetsingsgronden geformuleerd. Deze toetsingsgronden kunnen in elke situatie 
aangewend worden, ongeacht of het mogelijkerwijs gaat om (voortgezet) gebruik, bijproduct of 
einde-afval. De toetsingsgronden geven aldus een middel waarmee getoetst kan worden of wordt 
voldaan aan de afvaldefinitie en de voorwaarden uit artikel 1.1, zesde en achtste lid, van de Wm. 
 
De cumulatieve toetsingsgronden zijn: 

- het gebruik van het materiaal moet zeker zijn; 
- het gebruik van het materiaal moet rechtmatig zijn; en 
- het gebruik van het materiaal moet voldoende hoogwaardig zijn. 
 
Deze toetsingsgronden zijn gebaseerd op de aan de Kra ten grondslag liggende milieudoelstelling 
van goed afvalpreventie en -beheer en hulpbronnengebruik, de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europe Unie en de nationale rechtelijke macht over de uitleg van het begrip 

afvalstof (‘zich ontdoen’) en de voorwaarden voor bijproducten en de einde-afvalstatus van 
afvalstoffen, zoals neergelegd in artikel 1.1, zesde en achtste lid, van de Wm. 
 
Opgemerkt moet worden dat de drie toetsingsgronden een indicatieve status hebben. Ze dienen 

niet als doorslaggevende voorwaarden, maar als richtsnoer voor de beoordeling of sprake is van 
een materiaal waaraan al dan niet de afvalstatus is verbonden. De beoordeling moet immers 

steeds per geval plaatsvinden aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het individuele 
geval (voor de einde-afvalstatus geeft dit de vereisten a en b aan) en op basis van de wettelijke 
beoordelingsgrondslagen. 
 
Wat betreft de route voor bijproducten dient men aanvullend rekening te houden met de 
voorwaarden dat het moet gaan om een productieresidu en dat het materiaal onmiddellijk moet 
kunnen worden gebruikt zonder enige verwerking anders dan die welke bij normale 

productiepraktijken gangbaar is (artikel 1.1, zesde lid, eerste zin en onder b, van de Wm).  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1564633971589&uri=CELEX:32011R0333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1564634020332&uri=CELEX:32012R1179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1564634052766&uri=CELEX:32013R0715
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036239
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Bij de einde-afvalroute moet aanvullend worden beoordeeld of het materiaal ter zake een 
afvalstof is geweest en dat het een volledige behandeling van nuttige toepassing heeft ondergaan 
(artikel 1.1, achtste lid, eerste zin, van de Wm). 
 

Toetsingsgronden zeker, rechtmatig en voldoende hoogwaardig gebruik 
 
De toetsingsgrond ‘zeker gebruik’ houdt in dat de houder zal moeten aantonen dat het voorgenomen 
gebruik van een mate¬riaal door hemzelf of een ander niet alleen ‘mogelijk’ is, maar dat het ook voldoende 
zeker is dat dit gebruik daadwerkelijk zal plaatsvinden en het materiaal daarvoor ook geschikt is. 
 
De toetsingsgrond ‘rechtmatig gebruik’ houdt in de eerste plaats in dat de houder zal moeten aantonen dat 
het voorgenomen gebruik van een materiaal door hemzelf of een ander in elk geval voldoet aan alle van 
toepassing zijnde productwetgeving en eventuele private (commerciële) productnormen. Daarnaast moet 
worden vastgesteld dat het gebruik geen overwegend ongunstig effect heeft op het milieu of de 
volksgezondheid. In voorkomende gevallen zal ook de beleidslijn ZZS (paragraaf B.14.4.3) bij de toetsing 

moeten worden betrokken (hier zit vereiste c in en ook het rekening gehouden moet worden met 
grenswaarden voor verontreinigde stoffen en eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de 
menselijke gezondheid). 
 
De toetsingsgrond ‘voldoende hoogwaardig gebruik’ ziet toe op de beoordeling of de voorgenomen 
toepassing van het materiaal uit het oogpunt van grondstoffenefficiëntie wenselijk is. De achtergrond 
hiervan is dat, ook wanneer een bepaald materiaal in beginsel zeker en rechtmatig zou kunnen worden 
gebruikt, de betrokken toepassing niet altijd optimaal zal zijn vanuit het oogpunt van bescherming van de 
natuurlijke hulpbronnen. Het voorgenomen gebruik heeft dan wel degelijk ‘over het geheel genomen’ 
ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid. De wijze van toetsing is door te bepalen 
of het voorgenomen gebruik als niet-afvalstof op basis van de geldende minimumstandaard voor een 
vergunning in aanmerking zou zijn gekomen wanneer het afval zou zijn (gebleven). Is er geen 
minimumstandaard van toepassing dan wordt het als afvalstof direct getoetst aan de afvalhiërarchie en 
wordt beoordeeld of het als afvalstof een voldoende hoogwaardige verwerking zou zijn geweest om te 
worden vergund.  
 
Een verdere toelichting op de toetsingsgronden is te vinden in de Leidraad afval of product. 

 

 

B.6.4 Bevoegdheden: beoordelen per geval en toezicht 
 
De houder van een materiaal oordeelt in de eerste plaats zelf over de vraag of zijn materiaal al 
dan niet afval is. Dit doet hij door te kijken of is voldaan aan de voorwaarden (of eventuele 

criteria) voor bijproducten of einde-afval, of door rechtstreeks te toetsen aan de afvaldefinitie in 
geval van (voortgezet) gebruik. Dit sluit aan bij hetgeen in de rechtspraak is bepaald ten aanzien 
van de voorwaarden voor bijproducten en onverminderd de bewijsregeling die in het kader van 
import en export is opgenomen in artikel 50, leden 4bis en 4ter, van de EVOA. De houder dient 
desgevraagd alle relevante informatie te verstrekken om aan te tonen dat aan de voorwaarden 
van artikel 1.1, zesde of achtste lid, van de Wm of de definitie van afvalstoffen in artikel 1.1, 

eerste lid, van de Wm is voldaan, afhankelijk van de relevante beoordelingsroute.65  
 
Het is de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag om te toetsen of het oordeel van een houder 
klopt op basis van de relevante informatie. Dit in het kader van de verantwoordelijkheden die 
verschillende overheden als bevoegd gezag hebben. Indien er verschil van inzicht is kan een 
houder in beroep gaan bij de rechter.66 Binnen afvalbeheer spelen meerdere overheden een rol. 
Hieronder is weergegeven wanneer welke overheid daar bij betrokken is. Deze lijst is niet 

limitatief. Zie Deel D van het LAP voor een verdere toelichting op de vraag wie wanneer bevoegd 
gezag is. 
 

Handeling Bevoegd gezag Artikel 

Ontdoen van 
bedrijfsafval/gevaarlijk afval 

B&W of GS als bevoegd gezag 
voor de inrichting 

10.37 en volgende Wm icm 5.2 
WABO 

Inzamelen/vervoeren/bemiddelen 
en verhandelen van afvalstoffen 

De minister IenW (ILT) 10.55 Wm icm 18.2b Wm 

                                                
65 Zie MvT, Kamerstukken 2018-2019, 35267-3, p. 19. 
66 Ibid. 
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Handeling Bevoegd gezag Artikel 

Begeleidingsbrief bij nationaal 
transport  

Melden: de minister IenW 
(RWS);  
Handhaving: GS 

10.44 Wm icm 18.2c Wm 

Kennisgeving van internationaal 
transport 

Aanvraag: de minister IenW 
(ILT) 

EVOA en 10.56 e.v. Wm 

Ontvangen van bedrijfsafval/ 
gevaarlijk afval van derden 

Melding in Amice: de minister 
IenW (RWS); 
Handhaving: bevoegd gezag 
voor inrichting 

10.40 Wm icm 5.2 WABO t.z.v. 
handhaving 

Acceptatie- en verwerkingsbeleid 
en AO/IC 

B&W/GS 5.4 Mor en 5.2 WABO 

Toepassen buiten inrichting B&W/GS/waterbeheerder in 
onderling overleg 

18.2a Wm, 18.2c Wm en 18.2d 
Wm 

REACH  Handhaving: de minister 
IenW (ILT) 

18.2b Wm 

 
 

B.6.5 Kern van het beleid ten aanzien van afvalstof of niet-afvalstof 
 

In deze laatste paragraaf zijn de punten samengevat die de kern vormen van het beleid zoals 
opgenomen in dit hoofdstuk. Overige informatie in dit hoofdstuk is toelichtend aan onderstaand 
beleid of dient als duiding bij bijvoorbeeld bestaande wet- en regelgeving of jurisprudentie. Voor 
wijziging van onderstaande kern van beleid zal altijd een procedure van openbare inspraak 
worden gevolgd. Voor wijziging van meer toelichtende delen van dit hoofdstuk zal worden 
volstaan met bekendmaking. 

 
Heel paragraaf B.6.2 behoort tot de kern van beleid van dit hoofdstuk. 


