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C.5

Afvalverwerkers

C.5.1

Inleiding
Onder dit hoofdstuk vallen bedrijven die zich bezig houden met het verwerken van afvalstoffen.
Hiervan is sprake na het zich ontdoen van afvalstoffen door degene bij wie de afvalstoffen
ontstaan of het zich ontdoen van afvalstoffen door een inzamelaar, bemiddelaar of een handelaar.
Ook bij het verwerken van afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan is sprake van zich
ontdoen (zie artikel 1.1, vijfde lid, Wet milieubeheer (Wm)).

C.5.2

Afvalverwerking in een circulaire economie
Nederland hecht grote waarde aan de nationale en Europese transitie naar een circulaire
economie. In een circulaire economie zijn kringlopen gesloten en ketens optimaal ingericht.
Afvalverwerkers spelen een belangrijke rol in de circulaire economie en in de transitie hier
naartoe. Hun activiteiten zijn gericht op het gescheiden inzamelen, sorteren/nascheiden en
recyclen van afvalstoffen met als doel om zoveel mogelijk afvalstoffen zo hoogwaardig mogelijk te
recyclen en als recyclaat op de markt te brengen.
In de transitie naar een circulaire economie worden steeds meer afvalstoffen steeds
hoogwaardiger gerecycled. Producenten en gebruikers van producten zorgen in een circulaire
economie ervoor dat in het afvalstadium geraakte producten op een zodanige wijze worden
aangeleverd dat afvalverwerkers een goed beeld hebben van de verontreinigingsgraad van de
afvalstoffen die zij accepteren en de verwerking daar op kunnen afstemmen. Meer afvalstoffen
kunnen gerecycled worden door een beter productontwerp dat rekening houdt met eenvoudiger
demontage en met hoogwaardige recycling, maar ook door het gebruik van recyclingprotocollen
door gebruikers waardoor de kwaliteit van onder meer gerecyclede bouwmaterialen zal toenemen.
Recycling van kritieke ruwe materialen zal in een circulaire economie sterk toenemen, omdat deze
materialen een hoge economische waarde en een hoog risico als gevolg van de beperkte voorraad
hebben.
Recyclingbedrijven krijgen te maken met een steeds grotere afzetmarkt door onder meer het
gebruik van gestandaardiseerde kwaliteitseisen en meer samenwerking tussen producenten en
afvalverwerkers. Ook het streven van de overheid om een start te maken met circulair inkopen
draagt hieraan bij.
Afvalstoffen worden waar mogelijk door middel van fysische/mechanische scheidingstechnieken
behandeld waarna ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de producenten. Afvalstoffen die sterk
verontreinigd zijn of zeer zorgwekkende stoffen bevatten, worden via chemische recycling
opgewerkt tot nieuwe grondstoffen.
Bij laagwaardige toepassingen zoals gebruik als opvulmiddel in zoutmijnen, verbranding en
storten verdwijnt het materiaal uit de economie. Dat is niet in het belang van bedrijven die zich
met afvalrecycling bezighouden. Dergelijke toepassingen vinden in een circulaire economie alleen
nog plaats als achtervang voor afvalstoffen die technisch niet gerecycled kunnen worden.

C.5.3

Huidige wetgeving met betrekking tot afvalstoffen
In de overige hoofdstukken in het LAP wordt afdoende ingegaan op de eisen die gelden voor
afvalverwerkende bedrijven.
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C.5.4

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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