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D.2 Minimumstandaard 
 
 

D.2.1 Inleiding 
 
Om een hoogwaardig afvalbeheer te bereiken moeten in specifieke gevallen minder 

hoogwaardige vormen van verwerking worden uitgesloten. Realisatie hiervan kan met meerdere 
instrumenten en één van deze instrumenten is de in het LAP opgenomen minimumstandaard. De 
minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een 
bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen 
laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. 
 
De minimumstandaard is dus een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke 

(categorieën van) afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de 
vergunningverlening voor afvalverwerking. Vergunningen worden in principe alleen verleend als 
de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de minimumstandaard, dat wil 
zeggen als de activiteit een milieudruk veroorzaakt die gelijk is aan of minder is dan die van de 
minimumstandaard. 
 
Bij het vaststellen van de minimumstandaarden zijn de volgende aspecten in beschouwing 

genomen: milieueffecten, kosten, haalbaarheid, uitvoerbaarheid, consequenties voor 
grensoverschrijdend transport van afvalstoffen, de hanteerbaarheid en effectiviteit bij 
vergunningverlening en de stimulans die uitgaat voor de afvalverwerkingssector tot het 
verhogen van het milieurendement van de verwerking en de ontwikkeling van nieuwe 
technieken voor verwerking.  
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van de minimumstandaard bij 
vergunningverlening. Hierbij wordt ook ingegaan op soorten minimumstandaarden en de 
werkwijze voor het op de juiste manier toetsen van een aanvraag die afwijkt van de 
minimumstandaard. Verder wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de minimumstandaard 
en de BBT Referentie Documenten (BREFs) met best beschikbare technieken (BBT) en de BBT-

conclusies, aan de minimumstandaard in internationaal perspectief en aan het eventueel 
tussentijds aanpassen van minimumstandaarden in het LAP. De feitelijke minimumstandaarden 

zijn te vinden in de sectorplannen in deel E van dit LAP. 
 
 

D.2.2 De minimumstandaard bij vergunningverlening 
 

Bij het beoordelen van nieuwe vergunningaanvragen voor het verwerken van afvalstoffen en bij 
verlenging of wijziging (van de verwerkingswijze) van bestaande vergunningen van inrichtingen 
die afval verwerken - van binnen danwel van buiten de eigen inrichting - moet het bevoegd 
gezag onder meer toetsen aan de minimumstandaard die voor de betreffende (categorie van) 
afvalstoffen is vastgesteld. De minimumstandaarden zijn zodanig geformuleerd en toegelicht, 
dat voor de vergunningverlener duidelijk is wanneer een vergunning wel of niet kan worden 
verleend, gewijzigd (als het gaat om de verwerkingswijze) of verlengd.  

 
Omdat de minimumstandaard is bedoeld als harmoniserend instrument wijkt het bevoegd gezag  
bij vergunningverlening niet naar boven af van de in dit LAP opgenomen minimumstandaarden. 

Dit behoudens gevallen waarin de aanvraag voor een vergunning zelf voorziet in een 
verwerkingswijze die verder gaat dan de minimumstandaard. 
 

In deze paragraaf worden enkele aspecten van de minimumstandaard nader toegelicht. Indien 
noodzakelijk wordt aan deze aspecten in de LAP-achtergrondinformatie specifieke invulling 
gegeven. 
 

D.2.2.1 Toetsen aan de minimumstandaard 
De algemene lijn is dat geen vergunningen worden verleend, gewijzigd of verlengd voor 

afvalverwerkingsvormen die laagwaardiger zijn dan de in dit LAP vastgestelde 
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minimumstandaarden. 
- Voor het beoordelen van de hoogwaardigheid is in beginsel de afvalhiërarchie uitgangspunt, 

ofwel wanneer een afvalstof volledig op dezelfde of een hoger niveau van de hiërarchie wordt 
verwerkt als voorgeschreven, voldoet de betreffende verwerkingsvorm aan de 
minimumstandaard en kan de beoogde verwerkingswijze worden vergund. Hierbij geldt de 

hiërarchie zoals opgenomen in paragraaf A.4.2.1, die iets gedetailleerder is dan die in de Wet 
milieubeheer. 

Dit betekent dat wanneer de minimumstandaard is geformuleerd als ‘recycling middels 
solvolyse’ dat dan bijvoorbeeld vormen van ‘chemische recycling via basischemicaliën’ niet 
zondermeer zijn toegestaan (behalve met een LCA onderbouwd, zie hieronder). 
Is de minimumstandaard expliciet aangemerkt als ‘voorkeursrecycling’ dan mogen andere 
vormen van niet zondermeer worden vergund, ook niet wanneer bij de aanvraag een LCA is 

gevoegd waarin verschillende vormen van recycling zijn vergeleken (zie ook paragraaf 
D.2.2.4.1).  

Voor minimumstandaarden die zijn geformuleerd als het overkoepelende ‘recycling’ zijn alle 
in de hiërarchie genoemde vormen recycling in overeenstemming met de 
minimumstandaard en kunnen dus worden vergund. 

- In specifieke gevallen is verwerking op een hoger niveau van de afvalhiërarchie dan is 
voorgeschreven toch niet toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische redenen zoals 

bij ziekenhuisafval of het gaat om afvalstoffen die het resultaat zijn van het concentreren van 
vervuiling (diverse reinigingsresiduen, zie ook paragraaf D.4.4.5.3) waarvoor het onwenselijk 
wordt geacht om deze geconcentreerde vervuilingen vervolgens alsnog in de maatschappij te 
verspreiden). 

- In andere gevallen is verwerking op een hoger niveau van de afvalhiërarchie alleen onder 
voorwaarden toegestaan, bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat verwerking of toepassing 
niet leidt tot verspreiding van bepaalde componenten in het milieu. Dergelijke verboden 

respectievelijk voorwaarden/beperkingen zijn expliciet in de minimumstandaarden van het 
LAP opgenomen. 

Dit soort voorwaarden moet worden gezien als harde eis. Het is niet mogelijk om met een 
LCA aan te tonen dat een voorgenomen vorm van verwerking even goed of beter is dan de 
minimumstandaard. Reden kan zijn dat de voorwaarden direct zijn afgeleid uit regelgeving 

of dat het gaat om een aspect dat zich slecht in een LCA laat vertalen. 

- In sommige gevallen is niet direct duidelijk of een voorgenomen verwerkingsvorm even 
hoogwaardig of hoogwaardiger is dan de minimumstandaard. In het algemeen moet dan met 
een LCA een vergelijking gemaakt worden met de minimumstandaard (zie volgende 
subparagrafen). 

 

D.2.2.2 Soorten minimumstandaard en de betekenis voor vergunningverlening 
 
Algemeen 
Een minimumstandaard geldt altijd voor al het afval dat voldoet aan de beschrijving en ook voor 
de stroom als geheel (dus een minimumstandaard ‘verbranden’ betekent 100% verbranden en 
0% storten). Daar waar dit niet kan, is daar in de minimumstandaard rekening mee gehouden, 
bijvoorbeeld door de minimumstandaard een niveau lager te formuleren of door expliciet in de 
minimumstandaard op te nemen dat in bepaalde gevallen toch een andere verwerking is 

toegestaan. 
 

Voorbeelden van het gebruik van de minimumstandaard 
 

- Een minimumstandaard ‘nuttige toepassing’ betekent 100% nuttige toepassing. Wel mogen mengvormen 

van nuttige toepassing worden vergund, bijvoorbeeld sorteren gevolgd door recycling van een deel en 
inzet als brandstof van de rest. 

- Een minimumstandaard ‘recycling’ betekent 100% recycling. Wel mogen mengvormen van de 
verschillende soorten van recycling worden vergund. 

- Is de minimumstandaard aangemerkt als een specifieke vorm van recycling dan mogen lager vormen 

van recycling niet worden vergund. 
 

Dit alles behoudens LCA’s et cetera - zie onder het kader. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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Vorm van de minimumstandaard en het toetsen daaraan 
De minimumstandaard kan op verschillende manieren worden ingevuld: 
1. Als een overkoepelende afvalverwerkingsvorm: nuttige toepassing (de niveaus b t/m d van 

de afvalhiërarchie van paragraaf A.4.2.1) of verwijdering (niveau e van de afvalhiërarchie 
van paragraaf A.4.2.1). 

 Is de minimumstandaard voor een afvalstof nuttige toepassing, dan kunnen alle 
verwerkingswijzen die aan te merken zijn als nuttige toepassing worden vergund. 
Verwijdering (niveaus e1 en e2) is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om 
verwerkingsvormen te vergunnen waar een groot deel van de afvalstof nuttig wordt 
toegepast, maar ook een klein deel wordt verwijderd (storten of verbranden). 
In specifieke gevallen kan – met een LCA - worden aangetoond dat een beoogde 
verwerkingsvorm toch minimaal even hoogwaardig is als de minimumstandaard. Hier 

wordt in de subparagraaf D.2.2.3 op ingegaan. 
2. Als een niveau van de afvalhiërarchie: bijvoorbeeld (binnen nuttige toepassing) als 

voorbereiding voor hergebruik, recycling of als een vorm van andere nuttige toepassing 
(niveaus b t/m d van de afvalhiërarchie van paragraaf A.4.2.1). Een bijzondere situatie 
hierbij is wanneer de minimumstandaard bestaat uit een vorm van recycling die expliciet is 
aangewezen als vorm van ‘voorkeursrecycling’; zie hiervoor paragraaf D.2.2.4.1. 
 Is de minimumstandaard voor een afvalstof recycling, dan kunnen voor die afvalstof de 

niveaus b (voorbereiden voor hergebruik) en c1 of c2 (vormen van recycling) worden 
vergund, inclusief combinaties daarvan. Niveaus d (andere nuttige toepassing) en e1 en 
e2 (verbranden als verwijdering en storten) worden niet vergund. Ook 
verwerkingsvormen waarin uiteindelijk een deel van de afvalstof wordt ingezet als 
brandstof of wordt verwijderd, mogen niet worden vergund. 

 Is de minimumstandaard niet geformuleerd als het overkoepelende ‘recycling’ (trede c), 
maar specifiek als bijvoorbeeld ‘‘monomeer chemische recycling’’ (trede c1), dan kunnen 

voor die afvalstof de niveaus b (voorbereiden voor hergebruik) en c1 (recycling van het 
oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit 
van het materiaal vergelijkbare toepassing, waaronder …)worden vergund, inclusief 
combinaties daarvan. Niveaus c2 (recycling van het oorspronkelijke materiaal in een niet 
gelijke of vergelijkbare toepassing en/of chemische recycling via basischemicaliën), d 

(andere nuttige toepassing) en e1 en e2 (verbranden als verwijdering en storten) 

worden niet vergund. Ook verwerkingsvormen waarin uiteindelijk een deel van de 
afvalstof chemisch wordt gerecycled, wordt ingezet als brandstof of wordt verwijderd 
mogen niet worden vergund. 

 Is de minimumstandaard specifiek omschreven en expliciet aangemerkt als 
voorkeursrecycling, dan kunnen voor die afvalstof de niveaus b (voorbereiden voor 
hergebruik b) en die specifieke vorm van recycling worden vergund. Ander vormen van 
recycling en de niveaus d (andere nuttige toepassing) en e1 en e2 (verbranden als 

verwijdering en storten) worden niet vergund. 
 Is de minimumstandaard storten, dan mogen alle verwerkingsvormen worden vergund, 

tenzij de minimumstandaard specifieke beperkingen kent. 
In specifieke gevallen kan in de eerste twee van de drie voorgaande bullets via een LCA 
worden aangetoond dat een beoogde verwerkingsvorm die niet direct lijkt te voldoen toch 
minimaal even hoogwaardig is als de minimumstandaard. Hier wordt in de subparagraaf 
D.2.2.3 op ingegaan. 

3. Als een niveau van de afvalhiërarchie van paragraaf A.4.2.1, met daaraan gekoppeld een 
minimaal te behalen milieuprestatie of een specifieke voorwaarde/beperking: de 
minimumstandaard kan bijvoorbeeld zijn nuttige toepassing waarvan minimaal X% 

recycling, recycling met gelijktijdige vernietiging van bepaalde componenten, geen nuttige 
toepassing wanneer dit leidt tot het verspreiden van bepaalde componenten (al dan niet 
geïmmobiliseerd), etc. 

 Dit soort voorwaarden moet worden gezien als harde eis die niet met een LCA kan 
worden omzeild (zie vorige paragraaf). 

4. In de vorm van een specifieke verwerkingstechniek, bijvoorbeeld destillatie.  
 Dit betekent dat de specifieke techniek (in dit geval destillatie) kan worden vergund (net 

als technieken waarbij het afval volledig op een hogere trede dan de minimumstandaard 
wordt verwerkt). Voor andere verwerkingsmethoden moet eerst worden aangetoond dat 
zij minimaal even hoogwaardig is. Hier wordt in de subparagraaf D.2.2.3 op ingegaan. 
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De minimumstandaard kent uitzonderingsbepalingen 
In een aantal sectorplannen is een passage opgenomen dat als de afvalstof, gezien zijn aard of 
samenstelling, op een laagwaardigere wijze verwerkt mag worden dan volgens de 
afvalhiërarchie in principe mogelijk is. De mogelijk kan ook zijn beschreven voor het geval de 

verwerking de ontdoener meer kost van 205,- per ton.  In deze gevallen is geen sprake van 
‘afwijken’ van het LAP zoals bedoeld in paragraaf A.2.6.1 ’Afwijken van het LAP bij 
vergunningverlening’. Van deze opties kan uitsluitend gebruik worden gemaakt als de 
minimumstandaard daar in voorziet. 
 
Wil men de afvalstof op deze andere wijze laten verwerken, dan zal de houder van de afvalstof 
moeten aantonen dat hoogwaardiger verwerken geen optie is. Ook zal de verwerker die deze 

afvalstoffen ontvangt moeten toetsen dat deze afvalstoffen inderdaad niet voor hoogwaardigere 
verwerking in aanmerking komen. 

 
De houder van een afvalstof die op deze mogelijkheid een beroep wil doen, moet bij de een 
partij afval die wordt aangeboden aan een verwerker stukken overleggen waaruit blijkt dat de 
voorgeschreven vorm van verwerking van de afvalstoffen in die specifieke situatie gezien de 
aard of samenstelling niet mogelijk is of, meer kost dan € 205,- per ton. 

- De houder van een afvalstof kan aan deze eis voldoen door verklaringen te overleggen van 
bedrijven die vergund zijn of op basis van algemene regels bevoegd zijn om het specifieke 
afval te verwerken, waarin staat dat de voorgeschreven vorm van verwerken gezien de aard 
en samenstelling van de afvalstof technisch niet mogelijk is of, de aanbieder meer kost dan 
€ 205,- per ton (berekend conform de bepalingen uit paragraaf A.4.7 ‘De prijs van 
afvalbeheer’).  

- Indien er meerdere bedrijven in Nederland actief zijn die dit afval volgens de voorgeschreven 

wijze kunnen verwerken, is het voldoende om bewijsstukken te leveren van tenminste twee 
van deze bedrijven, niet behorend tot hetzelfde concern. 

- Indien het bevoegd gezag van oordeel is dat met de verstrekte verklaringen onvoldoende 
aannemelijk is gemaakt dat de voorgeschreven vorm van afvalverwerking niet mogelijk of te 
duur is, kan zij de houder verzoeken (bij storten met ontheffing) danwel verplichten (bij alle 

andere vormen van verwerking) een extra verklaring te overleggen van een door het 

bevoegd gezag aangewezen verwerker. 
Laagwaardiger verwerken op basis van bovenstaande is uitsluitend toegestaan in die gevallen 
waarin deze uitzondering expliciet in de beschrijving van de minimumstandaard van het 
sectorplan is vermeld. 
 
Verwerkers die op basis van bovenstaande bepalingen afvalstoffen willen accepteren moeten 
hiervoor een vergunning hebben. In de vergunning of in de bijbehorende acceptatievoorwaarden 

zullen hiertoe bepalingen moeten worden opgenomen. Ook moet duidelijk zijn omschreven in de 
acceptatieprocedure dat in voorkomende gevallen getoetst wordt op het feit dat de nodig 
bewijsstukken door de ontdoener worden overlegd.  
 

D.2.2.3 De minimumstandaard en het instrument LCA 
Als de beoogde verwerkingsvorm niet overeenkomt met de minimumstandaard en dus niet 

zondermeer voor vergunningverlening in aanmerking komt omdat het afval geheel of 
gedeeltelijk op een lager niveau van de afvalhiërarchie wordt verwerkt dan de 
minimumstandaard (zie paragraaf D.2.2.2), moet worden bepaald of de voorgenomen 

verwerkingsvorm niet toch minstens even hoogwaardig is als de minimumstandaard. Hiervoor 
moet bij de aanvraag om een vergunning een LCA worden gevoegd waarin het voorgenomen 
initiatief en de minimumstandaard met elkaar worden vergeleken. 

  
D.2.2.3.1 Het uitvoeren van een LCA en het beoordelen daarvan 

 
De LCA-methode 
Bij het opstellen van een LCA moet de aanvrager de methodiek volgen zoals omschreven in 
‘bijlage 9; Uitvoeren van LCA’s i.r.t. het LAP’. Dit betekent dat de genoemde LCA-methode moet 
worden gebruikt, dat op de daar beschreven manier moet worden omgegaan met onderbouwing 

van gebruikte gegevens, afbakening, vermeden emissies en meerdere cycli, dat de daar 
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genoemde milieuthema’s moeten worden meegenomen, op eenzelfde manier moet worden 
gewogen, etc.. 
 
Vergelijken met de minimumstandaard 
In veel sectorplannen in het LAP is de minimumstandaard geformuleerd op het niveau van een 

trede van de afvalhiërarchie. Dit is voor een LCA niet concreet genoeg. Voor het vergelijken van 
een alternatieve verwerkingsoptie met de minimumstandaard middels een LCA moet voor de 
minimumstandaard een concrete uitvoeringsvorm worden gekozen. Hierbij is de gebruikelijke 
verwerking voor Nederlands afval leidend. Zie voor enkele voorbeelden / handreikingen 
onderstaand kader. 
 

Toelichting op het concretiseren van een minimumstandaard t.b.v. een LCA 
 
 Is de minimumstandaard storten, dan wordt in het algemeen vergeleken met storten op een 

Nederlandse stortplaats. In specifieke gevallen kan de referentie echter ook het bergen in de 
ondergrond zijn. 

 Is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijderen, dan is in het algemeen verbranden in 
een gemiddelde Nederlandse AVI de referentie (ondanks dat de Nederlandse AVI’s tegenwoordig de 
status van nuttige toepassing hebben). In specifieke gevallen kan de referentie ook verbranden in de 
draaitrommeloven in het buitenland zijn of specifieke installaties bedoeld voor het verbranden van 
monostromen. 

 Is de minimumstandaard hoofdgebruik als brandstof dan kan de referentie – afhankelijk van de 
afvalstroom – inzet in een kolencentrale of een cementoven zijn, maar in andere gevallen ligt inzet in 
bijvoorbeeld een bio-energiecentrale meer voor de hand als referentie. 

 Is de minimumstandaard recycling, dan gaat het in ieder geval om een passende verwerkingsvorm 
waarbij de complete stroom voor recycling wordt ingezet (enige normale uitval tijdens het proces 
daargelaten). Hier is de toepasselijke referentie sterk afhankelijk van de afvalstroom. Voor organische 
stromen kan het gaan om composteren, voor inerte materialen om inzet als bouwstof, etc. In geval 
meerdere vormen van recycling mogelijk zijn, dan kiest de aanvrager een vorm, met dien verstande dat 
het wel een vorm moet zijn die zich heeft bewezen, die geschikt is voor de betreffende afvalstof en die 

in praktijk in redelijke mate wordt gebruikt voor de betreffende afvalstof. 

 
Het gebruik van de vergelijking bij vergunningverlening 

Als het bevoegd gezag bij het beoordelen van de vergunningaanvraag - op basis van een 
toetsing aan de afvalhiërarchie (zie eerder in dit hoofdstuk) dan wel op basis van een bij de 
aanvraag gevoegde LCA die voldoet aan de eisen die op basis van dit LAP aan een LCA worden 

gesteld - tot het oordeel komt dat de aangevraagde handeling ten minste even hoogwaardig is 
als de minimumstandaard, dan kan de vergunning worden verleend. Er is dan geen sprake van 
een afwijking van het LAP. 

In die gevallen waarin de vergunningverlening is gebaseerd op een met een LCA 
onderbouwde aanvraag, wordt het bevoegd gezag verzocht RWS-Leefomgeving een afschrift 
van aanvraag en beschikking te sturen. 

 

Als het bevoegd gezag - op basis van een toetsing aan de afvalhiërarchie (zie eerder in dit 
hoofdstuk), dan wel op basis van een bij de aanvraag gevoegde LCA die voldoet aan de eisen die 
op basis van dit LAP aan een LCA worden gesteld - tot het oordeel komt dat de aangevraagde 
handeling minder hoogwaardig is dan de minimumstandaard, wordt de vergunning in principe 
niet verleend. Is het bevoegd gezag voornemens om een laagwaardigere handeling toch te 
vergunnen, dan is sprake van afwijken van het LAP. In dat geval moet de procedure uit 

paragraaf A.2.6 worden gevolgd.  

 
Bij het beoordelen van vergunningaanvragen, met name als het gaat om LCA’s en het al dan 
niet afwijken van de minimumstandaard, kan het bevoegd gezag ondersteuning en advisering 
vragen aan de uitvoeringsorganisatie RWS-Leefomgeving. Het gaat in een dergelijk geval 
uitdrukkelijk om een inhoudelijke ondersteuning, wat geen consequenties heeft voor een 
eventuele latere advisering aan het ministerie van IenW over een voornemen tot afwijken van 

het LAP. Om deze ondersteunende en adviserende rol optimaal te kunnen uitvoeren, informeert 
het bevoegd gezag de uitvoeringsorganisatie RWS-Leefomgeving over elke vergunningaanvraag 
waarin met een LCA een vergelijking is gemaakt met een minimumstandaard uit het LAP. 
Hierdoor wordt ook bereikt dat zoveel mogelijk uniformiteit wordt verkregen bij het beoordelen 
van vergunningaanvragen. 
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D.2.2.4 Enkele bijzondere situaties 
 

D.2.2.4.1 De minimumstandaard is specifiek aangemerkt als voorkeursrecycling 
In specifieke gevallen kan een vorm van recycling niet alleen minimumstandaard worden maar 

ook expliciet worden aangewezen als ‘voorkeursrecycling’. Zie hiervoor ook paragraaf A.4.2.1 en 
hoofdstuk B.9 ‘Recycling binnen de circulaire economie’. 
 
Een vorm van recycling wordt alleen aangewezen als ‘voorkeursrecycling’ wanneer is vastgesteld 
dat: 
- die specifieke vorm van verwerking bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie; 

- die specifieke vorm van verwerking op basis van een LCA conform ‘bijlage 9; Uitvoeren van 
LCA’s i.r.t. het LAP’ kan worden aangemerkt als meer hoogwaardig dan andere bestaande 
vormen van recycling; 

- die specifieke vorm van verwerking ook vanuit economisch oogpunt een acceptabele route is 
(dat wil zeggen de kosten voor verwerking volgens die route worden acceptabel geacht), en 
wanneer 

- sturing naar die vorm van verwerking mogelijk en wenselijk is (denk hierbij aan aanwezige 

infrastructuur, gedane investeringen, relatie tot verwerking in het buitenland, etc.). 
 
Vormen van verwerking krijgen dus alleen de status ‘voorkeursrecycling’ wanneer dat uitgebreid 
is onderbouwd. Om deze vormen te stimuleren en recyclingbedrijven zekerheid te bieden dat 
hun investeringen zin hebben en dat het afval ook kun kant op komt, komt in beginsel geen 
andere vorm van recycling meer voor vergunningverlening in aanmerking. Mocht zich een nieuw 
vorm van recycling voordoen, dan komt die pas voor vergunningverlening in aanmerking 

wanneer ten genoegen van de minister is aangetoond dat deze minimaal even hoogwaardig is 
als de als voorkeursrecycling aangemerkte vorm van verwerking en wanneer de minister het LAP 
hierop heeft aangepast. 
 
N.B. 

Alleen in gevallen waar de minimumstandaard expliciet is aangemerkt als vorm van 

voorkeursrecycling – wat pas gebeurt wanneer de minister op basis van een op de juiste wijze 
uitgevoerde LCA van oordeel is dat hiervoor voldoende basis is – is het voor het bevoegd 
gezag niet toegestaan om hiervan op basis van een andere LCA af te wijken. In andere 
gevallen ligt het oordeel of een bij een aanvraag gevoegde LCA voldoet aan de in dit LAP 
gestelde eisen bij het bevoegd gezag zelf. 

 
D.2.2.4.2 De minimumstandaard bestaat uit meerdere stappen 

Een minimumstandaard kan uit meerdere stappen bestaan: verwerkingshandeling A, gevolgd 
door verwerkingshandeling B, enzovoort. Een bedrijf krijgt in principe vergunning als het alle 
stappen uitvoert op een ten minste even hoogwaardige verwerkingswijze (voor toetsing zie 
paragraaf D.2.2.1). De bedoeling van de betreffende minimumstandaard is immers dat de 
afvalstof in kwestie alle stappen doorloopt en niet slechts een deel ervan. 
 
Een bedrijf kan ook vergunning krijgen als het slechts een deel van een minimumstandaard 

uitvoert. Om te voorkomen dat door het opknippen van een verwerkingsproces de totale 
verwerking niet conform de minimumstandaard plaatsvindt, is het opnemen van 
sturingsvoorschriften noodzakelijk. Wel moet de formulering van de sturingsvoorschriften iets 

toevoegen aan datgene dat al wettelijk is geregeld (zie onderstaand kader). In een aantal 
gevallen is dit ook expliciet in de betreffende sectorplannen opgenomen. 
 

Gebruik van sturingsvoorschriften 
 
Een sturingsvoorschrift wordt opgenomen om te bewerkstelligen dat de afvalstof, met name als de 
verwerking via meerdere inrichtingen verloopt, conform de voor die afvalstof geldende minimumstandaard 
wordt verwerkt. 
 
Uit jurisprudentie blijkt dat in een sturingsvoorschrift verder moet gaan dat wat reeds bij wet is bepaald. Het 
mag dus niet uitsluitend regelen dat een afvalstof moet worden afgegeven aan een daartoe erkende 
verwerker, aan een daartoe vergunde inrichting of woorden van gelijke strekking. In artikel 10.37, tweede 
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lid, van de Wm is immers al geregeld aan welke personen een afvalstof mag worden afgegeven. 
Wel kan in een voorschrift worden vastgelegd dat de vergunninghouder ervoor moet zorgen dat de afvalstof 
wordt afgeven aan inrichting of persoon die de afvalstof verder verwerkt ten behoeve van…. (doel 
vastleggen in vergunningvoorschrift, bijv. uitsorteren van een bepaalde component gevolgd door verwerking 
xx van die component, reiniging van de afvalstof/fractie ten behoeve van toepassing als een bouwstof etc., 
etc.). De ontvangende verwerker draagt er op zijn beurt zorg voor dat die afvalstof conform de geldende 
minimumstandaard wordt verwerkt. Een sturingsvoorschrift is dus een aanvulling op art. 10.37 Wet 

milieubeheer, nodig om een doelmatig beheer van de betreffende afvalstof te realiseren. 

 

D.2.2.4.3 Verwerkingshandelingen die niet tot de minimumstandaard behoren 
Het kan voorkomen dat een afvalstof één of meer handelingen ondergaat die geen invloed 
hebben op de latere, gewenste verwerking van die afvalstof. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan verkleinen en/of persen voor het transport van de betreffende afvalstof. Dergelijke 
handelingen zijn niet in de minimumstandaard opgenomen, omdat ze niet noodzakelijk zijn voor 
de verdere verwerking. Ondanks dat dergelijke (voorbereidende) handelingen niet met de 

minimumstandaard overeenkomen, mogen ze wel worden vergund, mits zij een latere 

verwerking conform de minimumstandaard niet onmogelijk maken. Om te vermijden dat 
ongewenste voorbehandeling worden uitgevoerd is, waar nodig, in de (toelichting bij) de 
sectorplannen aangegeven welke voorbehandelingen, die geen onderdeel van de 
minimumstandaard zijn, niet zijn toegestaan. 
 

D.2.2.4.4 Een (nog) niet in Nederland operationele verwerkingswijze als minimumstandaard 

Het is mogelijk om een minimumstandaard op te nemen die gebaseerd is op een 
verwerkingswijze die (nog) niet in Nederland, maar wel in het buitenland, operationeel is. Dit 
kan in twee gevallen: 
1. Er is een concrete verwachting dat deze verwerkingswijze gedurende de geldingsduur van het 

LAP in Nederland kan worden gerealiseerd. In dat geval wordt geen of slechts een tijdelijke 
vergunning verleend om afvalstoffen op een laagwaardigere manier dan de 
minimumstandaard te beheren. Indien dit aan de orde is, wordt in de sectorplannen expliciet 

aangegeven hoe in de overgangsperiode moet worden gehandeld.  
2. Er is geen concrete verwachting dat de verwerkingswijze in Nederland wordt gerealiseerd 

(bijvoorbeeld uit het oogpunt van schaalgrootte), maar de bestaande situatie is dat de 

betreffende Nederlandse afvalstoffen reeds naar de buitenlandse installatie worden 
uitgevoerd. In dat geval bevestigt de minimumstandaard de huidige wijze van 
afvalverwerking. 

 

Bij het inwerkingtreden van LAP3 is alleen situatie 2 daadwerkelijk aan de orde. Voorbeeld 
hiervan is de verwerking van batterijen en loodaccu’s. 
 

D.2.2.4.5 Bijzondere bepalingen of bijzondere verontreinigingen 
In een aantal minimumstandaarden zijn bijzondere voorwaarden opgenomen. Het kan dan gaan 
om een bepaling dat geen enkel residu mag worden gestort, maar ook voorwaarden die beogen 

verspreiding van bepaalde verontreinigingen te voorkomen. Zoals eerder in dit hoofdstuk 
aangegeven moeten dit soort voorwaarden gezien worden als harde eis. Het is niet mogelijk om 
met een LCA aan te tonen dat een voorgenomen vorm van verwerking even goed of beter is dan 
de minimumstandaard. Reden kan zijn dat de voorwaarden direct zijn afgeleid uit regelgeving of 
dat het gaat om een aspect dat zich slecht in een LCA laat vertalen. 
 
Het kan voorkomen dat in een minimumstandaard een dergelijke beperking niet expliciet is 

opgenomen, maar dat in een bepaalde partij van een afvalstof onverwacht zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) worden aangetroffen waarvoor wettelijke beperkingen gelden. Gedacht kan 
worden aan beperkingen op basis van de POP-verordening of op basis van REACH. Het spreekt 
voor zich dat die wettelijke beperkingen dan voorgaan op het LAP en dat verwerking in lijn met 
deze wettelijke bepalingen mogelijk is, ook wanneer dat niet past bij de geformuleerde 
minimumstandaard voor de betreffende afvalstroom. Het gaat hier dan om bijzondere situaties 
waarin het LAP niet voorziet. Zie verder ook hoofdstuk B.14 ‘Zeer zorgwekkende stoffen’. 
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D.2.3 Tussentijds ophogen van minimumstandaarden 
 
De minimumstandaard is vooral bedoeld als ondergrens en legt vast welke vorm van verwerking 
als minimum geldt. Omdat vergunningen voor minder hoogwaardige vormen van verwerking 

dan de minimumstandaard in principe niet verleend mogen worden, is relevant dat verwerking 
conform de minimumstandaard ook daadwerkelijk mogelijk is, zowel technisch als qua 
capaciteit. Dit maakt de minimumstandaard als instrument minder geschikt om te worden 
ingezet als stimulans voor nog te ontwikkelen of nog te realiseren innovaties. Daarvoor moeten 
andere instrumenten worden benut. 
 

Het is echter onwenselijk wanneer de minimumstandaard de implementatie van innovaties gaat 
tegenwerken, bijvoorbeeld omdat potentiele exploitanten van nieuwe technieken of 
verwerkingswijzen de investering niet aandurven omdat zij niet kunnen concurreren met reeds 
bestaande maar minder hoogwaardige en vaak goedkopere technieken of wijzen van 

verwerking. Om die reden is het voornemen om minimumstandaarden vaker tussentijds aan te 
passen wanneer daar aanleiding voor is. Als eerste stap hiertoe is in een aantal sectorplannen 
bij de minimumstandaard een vooruitblik opgenomen waarin mogelijke aanpassingen worden 

aangekondigd.  
 
Naast deze specifieke gevallen geldt in het algemeen dat nieuwe vormen van verwerking kunnen 
leiden tot aanpassing van een minimumstandaard in dit LAP wanneer aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

a. de hoogwaardigheid van de nieuwe verwerkingswijze is – ten genoegen van de minister 
aangetoond - significant hoger dan die van de minimumstandaard; 

b. er is een afzetmarkt, anders dan storten, voor de materialen die na de verwerking 
overblijven; 

c. de nieuwe verwerkingswijze kost de ontdoener van de afvalstof niet meer dan € 205,- 
per ton; 

Bij uitzondering kan de minister hiervan afwijken, wanneer de behaalde milieuwinst of 
de prijs van alternatieve verwerkingsvormen voor dezelfde afvalstof hier aanleiding 

toe geven. 

d. de nieuwe verwerkingswijze functioneert naar behoren (bewezen techniek); 
e. De nieuwe verwerkingswijze is in beginsel in voldoende capaciteit in Nederland aanwezig 

of kan daar worden gerealiseerd. 
Capaciteit in het buitenland wordt in beginsel alleen in de afweging betrokken, 
wanneer het gaat om een afvalstof waar slechts een beperkte hoeveelheid van 
vrijkomt en het niet loont om binnen de landsgrenzen een aparte 

verwerkingscapaciteit te realiseren. Randvoorwaarde hierbij is dat er voldoende en 
toegankelijke capaciteit in het buitenland beschikbaar is. 

 
Voor aanpassing van een minimumstandaard wordt een planwijzigingsprocedure doorlopen, 
inclusief inspraak. Wanneer in de sectorplannen (Deel E) een vooruitblik bij de 
minimumstandaard is opgenomen, is dat pas echt het kader voor vergunningverlening wanneer 
het LAP daadwerkelijk is aangepast. In het belang van een uniforme uitvoering van beleid is het 

niet de bedoeling dat bevoegde gezagen op eigen initiatief de vooruitblik als kader nemen (tenzij 
een aanvrager om een vergunning daar zelf om vraagt). 
 
In het geval een minimumstandaard wordt aangepast, moet het bevoegd gezag binnen een jaar 

na inwerkingtreding ook de vergunningen hebben geactualiseerd (art. 5:10 Besluit 
Omgevingsrecht – zie ook hoofdstuk D.6 ‘Actualiseren van vergunningen’). Dit betekent echter 

niet in alle gevallen dat de inrichting ook direct moet zijn aangepast. Bij wijzigingen van het LAP 
wordt, afhankelijk van de aard van de wijziging, een overgangstermijn opgenomen. Bij deze 
termijn kan onder meer rekening worden gehouden met:  
- gedane investeringen in bestaande verwerkingsvormen; hierbij is van belang of de 

betreffende wijziging al was aangekondigd in de vooruitblik in de sectorplannen of niet. 
Immers, met aangekondigde aanpassingen kunnen bedrijven bij het doen van investeringen 
in nieuwe installaties of verwerkingswijzen al langer rekening houden. 

 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
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D.2.4 Relatie tussen minimumstandaard en de richtlijn industriële emissies 
(RIE)/BREFs 
 

D.2.4.1 Inleiding 
Het bevoegd gezag moet een omgevingsvergunning baseren op de BBT (artikel 2.14, eerste lid, 
onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo). Tot de BBT horen onder 
andere de BBT-conclusies die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid 
van de Richtlijn industriële emissies. Uit artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht 

en artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) volgt dat het bevoegd gezag bij het 
opstellen van de omgevingsvergunning rekening moet houden met de BBT-conclusies. 
 
BBT is gedefinieerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 1.1). Met de 
‘beste beschikbare technieken’ worden bedoeld de voor het bereiken van een hoog niveau van 

bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige 
gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet 

mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Daarbij geldt dat de technieken die 
- kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak 

waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en  
- voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen 

zijn.  
Onder technieken wordt mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij 

wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de 
inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 
 

D.2.4.2 BBT-conclusies 
BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese Commissie. Artikel 13 van de Richtlijn 
industriële emissies maakt een onderscheid in: 

- BBT-conclusies die nà 6 januari 2011 zijn vastgesteld; en  
- Best Available Techniques Reference documents (BREFs) die zijn vastgesteld vóór 6 januari 

2011. De Best Available Techniques (BAT) van deze BREFs gelden als BBT-conclusies totdat 
nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.  

 
Een onderscheid wordt gemaakt in: 
- BBT-conclusies met een milieuprestatieniveau in de vorm van een emissieniveau. Deze zijn in 

de BBT-conclusies te herkennen aan de Engelse term Associated Emission Level (BAT-AEL). 
- BBT-conclusies zonder een emissieniveau. Voorbeelden daarvan zijn grondstofverbruik, 

energieverbruik en het toepassen van een verwerkingstechniek. Maar het kunnen ook 
maatregelen zijn, zoals kwaliteitscontrole van afvalstoffen. 

 
Bij het vaststellen van de minimumstandaarden in dit LAP is rekening gehouden met de van 

toepassing zijnde BBT-conclusies. In de toelichting van de sectorplannen is waar relevant 
aangegeven welke BBT-conclusie op bepaalde (categorieën van) afvalstoffen van toepassing is 
en hoe deze zich verhoudt tot de minimumstandaard. 
 
De BBT-conclusies, maar ook andere Europese milieuregelgeving, zorgen er voor dat het verschil 
in milieubelasting door vergelijkbare, IPPC-plichtige bedrijven in verschillende landen minder 
wordt. De kans dat afvalbeheer in het buitenland plaatsvindt in installaties die aan minder 

strenge milieueisen voldoen dan in Nederland, wordt kleiner. Door in de BBT-conclusies voor 

industriële sectoren meer richtlijnen op te nemen voor afvalbeheer en efficiënt grondstofgebruik 
kan de Europese commissie innovatie stimuleren. 
 
Meer informatie over BBT-conclusies is opgenomen in de Handleiding bepalen BBT voor 
industriële IPPC-installaties van Infomil. 
 

 

D.2.5 De minimumstandaard in internationaal perspectief 
 
Bij het vaststellen van de minimumstandaarden in het LAP is rekening gehouden met de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/ippc-brefs-bbt/handleiding-ippc/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/ippc-brefs-bbt/handleiding-ippc/
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hoogwaardigheid van afvalverwerking in het buitenland en de mogelijke consequenties voor 
grensoverschrijdend transport van afvalstoffen van een afvalstof. Immers, indien een ontdoener 
een afvalstof voor nuttige toepassing wil uitvoeren naar een installatie in een andere lidstaat van 
de Europese Unie en die installatie heeft een vergunning om de betreffende afvalstof te 
verwerken, dan kan Nederland daar niet altijd bezwaar tegen maken. Dit betekent dat 

verwerking in het buitenland kan plaatsvinden volgens een minder hoogwaardige vorm van 
nuttige toepassing dan is voorzien in de minimumstandaard in het LAP. In de meeste gevallen 
wordt een dergelijke minimumstandaard alleen zo vastgesteld wanneer het juridisch ook 
mogelijk is de overbrenging naar het buitenland tegen te houden.  
 
De BREFs, maar ook andere Europese milieuregelgeving, zorgen er overigens voor dat het 
verschil in milieubelasting door vergelijkbare bedrijven in verschillende landen minder wordt. De 

kans dat afvalverwerking in het buitenland plaatsvindt in installaties die aan minder strenge 
milieu-eisen voldoen dan in Nederland, wordt daarmee kleiner. 

 
 

D.2.6 Kern van het beleid ten aanzien van de minimumstandaard 
 
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. 

 
De minimumstandaard 
Het LAP kent het begrip ‘minimumstandaard’. De minimumstandaard geeft de minimale 
hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van 
afvalstoffen. 
De minimumstandaard is dus een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke 

(categorieën van) afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de 

vergunningverlening voor afvalverwerking. Vergunningen worden in principe alleen verleend als 
de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de minimumstandaard, dat wil 
zeggen als de activiteit een milieudruk veroorzaakt die gelijk is aan of minder is dan die van de 
minimumstandaard. 
 
Een minimumstandaard geldt altijd voor al het afval dat voldoet aan de beschrijving en ook voor 

de stroom als geheel (dus een minimumstandaard ‘verbranden’ betekent 100% verbranden en 
0% storten). 
 
Een minimumstandaard kan op verschillende manieren zijn ingevuld: 
- Als overkoepelende afvalverwerkingsvorm nuttige toepassing of verwijdering; 
- Als een niveau van de afvalhiërarchie; 
- Als een niveau van de afvalhiërarchie met daaraan gekoppeld een minimaal te behalen 

milieuprestatie of een specifieke voorwaarden/beperking; 
- Als een specifiek benoemde verwerkingstechniek. 

 
Gebruik van de minimumstandaard bij vergunningverlening 

De minimumstandaard is bedoeld als harmoniserend instrument voor vergunningverlening:  
- Afvalverwerkingsvormen die laagwaardiger zijn dan de minimumstandaard, of niet voldoen 

aan een specifiek benoemde verwerkingsvorm als minimumstandaard, worden niet vergund 
tenzij middels een LCA wordt aangetoond dat de beoogde verwerkingsvorm minstens even 
hoogwaardig is als de minimumstandaard.  

- Bij vergunningverlening wijkt het bevoegd gezag niet naar boven af van de in dit LAP 
opgenomen minimumstandaarden. Dit behoudens gevallen waarin de aanvraag voor een 
vergunning zelf voorziet in een verwerkingswijze die verder gaat dan de minimumstandaard. 
Is het bevoegd gezag voornemens om een laagwaardigere verwerkingsvorm (op basis van de 

afvalhiërarchie of op basis van een LCA) toch te vergunning, dan is sprake van afwijken van 
het LAP en moet de procedure uit paragraaf A.2.6 worden gevolgd. 
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- In principe wordt vergunning verleend voor het uitvoeren van alle stappen van een 
verwerkingsproces op een ten minste even hoogwaardige verwerkingswijze conform de 
minimumstandaard. Wordt vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een deelstap uit 
de minimumstandaard, dan neemt het bevoegd gezag sturingsvoorschriften op in de 
vergunning om te borgen dat de gehele verwerking conform de minimumstandaard 

plaatsvindt (uiteraard behalve als de verwerking de laatste stap is van het verwerkingsproces 
conform de minimumstandaard). 

 
De minimumstandaard kent uitzonderingsbepalingen 
In het geval een houder van een afvalstof gebruik wil maken van de beschreven mogelijkheid 
om in  specifieke gevallen een beroep te doen op de in de minimumstandaard beschreven 
mogelijkheid om een afvalstof laagwaardiger te verwerken, moeten hij bij het aanbieden van 

deze partijen aan een verwerker stukken overleggen waaruit blijkt dat de voorgeschreven vorm 
van verwerking van de afvalstoffen in die specifieke situatie technisch niet mogelijk is of meer 

kost dan € 205,- per ton. 
- De houder van een afvalstof kan aan deze eis voldoen door verklaringen te overleggen van 

bedrijven die vergund zijn of op basis van algemene regels bevoegd zijn het specifieke afval 
te verwerken, dat de voorgeschreven vorm van verwerking gezien de aard of samenstelling 
technisch niet mogelijk is of de aanbieder meer kost dan € 205,- per ton (berekend conform 

de bepalingen uit paragraaf A.4.7 ‘De prijs van afvalbeheer’).  
- Indien er meerdere bedrijven in Nederland actief zijn die dit afval volgens de voorgeschreven 

wijze kunnen verwerken, is het voldoende om bewijsstukken te leveren van tenminste twee 
van deze bedrijven, niet behorend tot hetzelfde concern. 

- Indien het bevoegd gezag van oordeel is dat met de verstrekte verklaringen onvoldoende 
aannemelijk is gemaakt dat de voorgeschreven vorm van afvalbeheer niet mogelijk of te duur 
is, kan zij de houder verzoeken (bij storten met ontheffing) danwel verplichten (bij alle 

andere vormen van verwerking) een extra verklaring te overleggen van een door het 
bevoegd gezag aangewezen verwerker. 

Laagwaardiger verwerken op basis van bovenstaande is uitsluitend toegestaan in die gevallen 
waarin dit expliciet in de beschrijving van de minimumstandaard van het sectorplan is vermeld. 
 

Verwerkers die deze afvalstoffen willen accepteren, moeten hiervoor vergunning hebben. In de 

vergunning of in de bijbehorende acceptatievoorwaarden zullen hiertoe bepalingen moeten 
worden opgenomen. Ook moet duidelijk zijn omschreven in de acceptatieprocedure dat in 
voorkomende gevallen getoetst wordt op het feit dat de nodig bewijsstukken door de ontdoener 
worden overlegd. 
 
Het uitvoeren van een LCA en het beoordelen daarvan 
De LCA die bij een vergunningaanvraag wordt gevoegd als onderbouwing om af te kunnen 

wijken van een minimumstandaard, moet worden uitgevoerd conform de aanwijzingen in ‘bijlage 
F.9’. De initiatiefnemer moet de voorgenomen activiteit vergelijken met de minimumstandaard. 
Voor een vergelijking met een minimumstandaard die algemeen geformuleerd is en niet als 
techniek, kiest de initiatiefnemer een concrete uitvoeringsvorm van de minimumstandaard die 
voor het verwerken van dergelijk Nederlands afval gebruikelijk is. 
 
Aanpassen van een minimumstandaard tijdens de planperiode van het LAP 

Om de introductie van innovatieve technieken te ondersteunen kan de minimumstandaard 
tussentijds worden aangepast. Dit soort aanpassingen kan - niet limitatief - reeds zijn 
aangekondigd in de sectorplannen. Minimumstandaarden kunnen worden aangepast als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 
a. de hoogwaardigheid van de nieuwe verwerkingswijze is – ten genoegen van de minister 

aangetoond - significant hoger dan die van de minimumstandaard; 

b. er is een afzetmarkt, anders dan storten, voor de materialen die na de verwerking 
overblijven; 

c. de nieuwe verwerkingswijze kost de ontdoener van de afvalstof niet meer dan € 205,- 
per ton; 

Bij uitzondering kan de minister hiervan afwijken, wanneer de behaalde milieuwinst of 
de prijs van alternatieve verwerkingsvormen voor dezelfde afvalstof hier aanleiding 
toe geven. 
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d. de nieuwe verwerkingswijze functioneert naar behoren (bewezen techniek); 
e. De nieuwe verwerkingswijze is in beginsel in voldoende capaciteit in Nederland aanwezig 

of kan daar worden gerealiseerd. 
Capaciteit in het buitenland wordt in beginsel alleen in de afweging betrokken, 
wanneer het gaat om een afvalstof waar slechts een beperkte hoeveelheid van 

vrijkomt en het niet loont om binnen de landsgrenzen een aparte 
verwerkingscapaciteit te realiseren. Randvoorwaarde hierbij is dat er voldoende en 
toegankelijke capaciteit in het buitenland beschikbaar is. 

 
Samenvatting te volgen systematiek bij vergunningverlening 
Voor het gebruik van de minimumstandaard in het kader van vergunningverlening is het schema 
in figuur 3 op de volgende pagina het uitgangspunt. 
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figuur 3 Gebruik minimumstandaard bij vergunningverlening 

 
 

Kent het LAP voor deze afvalstof een 
minimumstandaard?

Is de beoogde verwerkingswijze 
expliciet verboden in of voldoet deze  

niet aan voorwaarden van de 
minimumstandaard.

ja

Beoordelen op basis van 
het beleidskader (hiërarchie; 

deel A, paragraaf 4.2.1)
Nee

Niet vergunnen van de 
beoogde verwerking

ja

Is de beoogde verwerkingswijze gelijk 
aan de minimumstandaard?

nee

Vergunnenja

Is de minimumstandaard expliciet 
aangemerkt als ‘voorkeursrecycling’?

nee

Betreft de beoogde verwerking ‘voorbereiden 
voor hergebruik’?

ja

ja
Vergunnen

Niet vergunnen
nee

Is de minimumstandaard als trede of 
als techniek geformuleerd?

nee

Wordt een deel van het afval bij de beoogde 
techniek op een lagere trede verwerkt?

trede

Wordt de afvalstof voor 100% op een 
hogere trede dan de trede van de 

minimumstandaard verwerkt?

techniek

Vergunnen
nee

Vergunnenja

Is een LCA van de beoogde 
verwerkingswijze en van de 

minimumstandaard bijgevoegd bij de 
aanvraag?

nee

ja

Aanvraag niet in 
behandeling nemen

nee

Is de milieudruk van de beoogde 
verwerkingswijze gelijk aan of lager 
dan die van de minimumstandaard?

ja
Niet vergunnen

nee

Vergunnen
ja

Bevat de afvalstof ZZS waardoor de 
verwerking moet voldoen aan de 

voorschriften van REACH en/of POP-
verordening en/of aan de beleidslijn 

van paragraaf B.14.5.2 ?

nee

Voldoet de beoogde verwerking aan de 
voorschriften van REACH en/of POP-

verordening en/of aan de beleidslijn van par. 
B.14.5.2.?

ja Niet vergunnennee

Is in de minimumstandaard reeds rekening 
gehouden met deze specifieke verontreiniging 

en/of voldoet de minimumstandaard (dus)  
aan de voorschriften van REACH en/of POP-

verordening en/of aan de beleidslijn van par. 
B.14.5.2.?

ja

Vergunnennee

ja

Omdat de beoogde verwerking niet 
voldoet aan de rechtstreeks 

geldende bepalingen uit REACH of 
POP of niet voldaan wordt aan de 

beleidslijn van par. B.14.5.2.

De minimumstandaard voldoet niet 
aan REACH, POP of de beleidslijn 

uit par.B.14, maar de beoogde 
verwerking wel. In dat geval kan 

afgeweken worden van de 
minimumstandaard en kan de 

beoogde verwerking wel vergund 
worden.


