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B.8

Voorbereiden voor hergebruik

B.8.1

Inleiding
De afvalhiërarchie kent de volgende vormen van nuttige toepassing (de nummering komt overeen
met die van de afvalhiërarchie in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer):
b. voorbereiding voor hergebruik;
c. recycling;
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning.
Voorbereiding voor hergebruik betreft het nuttig toepassen door controleren, schoonmaken of
repareren, waarbij producten of componenten van producten, die afvalstoffen zijn geworden,
worden klaargemaakt zodat ze zullen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling
nodig is. Voor meer informatie over de afvalhiërarchie zie paragraaf A.4.2 en voor de relatie
tussen voorbereiden voor hergebruik en de status ‘afval of niet zie paragraaf A.4.4.5.1.

B.8.2

Doelstellingen
Het beleid is gericht op zoveel mogelijk ‘voorbereiding voor hergebruik’ van afvalstoffen. Het
aandeel voorbereiding voor hergebruik en recycling van het totaal aan afvalstoffen moet
toenemen van 79% in 2014 naar minimaal 85% in 2023. Voor bouw- en sloopafval en industrieel
afval moet het aandeel voorbereiding voor hergebruik en recycling minstens gelijk blijven op
respectievelijk 95% en 85%. Voorbereiding voor hergebruik leidt door bijvoorbeeld
levensduurverlenging tot minder grondstofverbruik en de daarmee samenhangende
milieubelasting. Indien ‘voorbereiding voor hergebruik’ adequaat is voltooid ontstaat altijd een
einde-afvalstof.

B.8.3

Productontwerp en afvalscheiding
Nederland maakt zich nationaal en internationaal sterk voor een beleid dat is gericht op duurzaam
productontwerp. Daarbij worden onder andere de volgende doelen gesteld:
- vergroten van de levensduur van producten door een ontwerp dat rekening houdt met
opwaardering, bestendigheid, demonteerbaarheid en repareerbaarheid;
- toename van hergebruik-, reparatie- en recyclemogelijkheden van producten;
- toename van de mogelijkheden om belangrijke componenten en materialen terug te winnen
ten behoeve van hergebruik, reparatie of recycling.
Met deze insteek bij productgericht beleid worden ook de mogelijkheden voor voorbereiding voor
hergebruik van afvalstoffen vergroot.
Om zoveel mogelijk voorbereiding voor hergebruik te bereiken, is het in veel gevallen gewenst om
het afval direct na het ontstaan gescheiden te houden. Zie verder hoofdstuk B.3 ‘Gescheiden
houden van afvalstoffen’.

B.8.4

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.
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