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D.3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve 
organisatie en interne controle 
 
 

D.3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en administratieve 
organisatie en interne controle (AO/IC) uitgewerkt. Daarbij is vastgelegd welke onderdelen 
minimaal in het A&V-beleid en de AO/IC moeten zijn beschreven. 

 
 

D.3.2 Uitgangspunten 
 

D.3.2.1 Toepassingsgebied 
De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen voor het A&V-beleid en de AO/IC zijn van toepassing 
op: 

a) vergunningplichtige inrichtingen die afvalstoffen op- en overslaan, nuttig toepassen of 
verwijderen en vallen onder categorie 28.4 en 28.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor); 

b) bedrijven die een vergunning nodig hebben op grond van Besluit inzamelen afvalstoffen 

(BIA). 
Uitgezonderd zijn inrichtingen die op grond van het gestelde in categorie 28.7, 28.8 en 28.9 
(van bijlage I, onderdeel C van het Bor) voor de toepassing van onderdeel 28.4 buiten 
beschouwing blijven. Dit zijn onder andere inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, verwerken 
of vernietigen – anders dan verbranden - van papier, textiel, ferro- of non-ferrometalen, schroot 
of glas of van een combinatie van deze afvalstoffen. 
 

Voor stortplaatsen gelden alleen de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen voor de AO/IC, 
omdat voor deze inrichtingen bepalingen voor de acceptatie van afvalstoffen zijn opgenomen in 
het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).  
 

Voor inrichtingen type B die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer is in artikel 2.14b 
van dit besluit aangegeven dat binnen een inrichting waarin afvalstoffen worden beheerd een 
actuele beschrijving aanwezig moet zijn van de procedures van acceptatie en controle van de 

ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen. Het 
bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij 
maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de procedures. Bij de formulering van het 
maatwerkvoorschrift kan gebruik worden gemaakt van de in dit hoofdstuk vastgelegde minimale 
onderdelen voor het A&V-beleid. 
 

D.3.2.2 Grondslag 
Op grond van artikel 4.7 van de Regeling omgevingsrecht en artikel 10 van het BIA moeten de 
in paragraaf D.3.2.1, onder a en b, vermelde bedrijven informatie aanleveren over de 
acceptatie, controle en registratie van afvalstoffen.  
 
Daarnaast biedt artikel 10.5 van de Wet milieubeheer (Wm) een grondslag voor het van 

toepassing verklaren van de minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC. Artikel 10.5 
Wm stelt namelijk dat bij het vaststellen van het LAP, in het belang van een doelmatig beheer 

van afvalstoffen, het vereist is dat een effectief toezicht op het beheer van de afvalstoffen 
mogelijk is en dat afvalstoffen efficiënt en effectief worden beheerd, in lijn met de 
afvalhiërarchie. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid speelt een rol om een effectief en efficiënt 
beheer van de afvalstoffen veilig te stellen en AO/IC speelt een rol bij het mogelijk maken van 
effectief toezicht. 

 

D.3.2.3 Zeer zorgwekkende stoffen 
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak irreversibele effecten kunnen 
hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Doel van het overheidsbeleid is om deze 
stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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Het is belangrijk om te weten of afvalstoffen met ZZS geaccepteerd worden. De blootstelling aan 
afval met ZZS kan immers leiden tot gezondheidsrisico’s voor de werknemers. Daarnaast kan de 
aanwezigheid van ZZS in afval tijdens het afvalbeheer leiden tot emissies naar bodem, water en 
lucht, die getoetst moeten worden. De verwerking van afval met ZZS moet voldoen aan de 

voorschriften die REACH en de POP-verordening en de in paragraaf B.14.4.3 opgenomen 
beleidslijn ZZS hieraan stellen. Tot slot kunnen afvalstoffen als gevolg van de aanwezigheid van 
ZZS andere gevaareigenschappen hebben dan afvalstoffen waarin geen ZZS voorkomen, 
waardoor deze afvalstoffen mogelijk moeten worden aangemerkt als gevaarlijk afval.  
 
In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden 
die ZZS kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet voorts worden uitgewerkt op welke wijze 

wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien 
ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden 

verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico’s voor blootstelling van mens en 
milieu veroorzaakt door ZZS worden voorkomen. Het kader voor de verwerking van afvalstoffen 
met ZZS wordt gevormd door de voorschriften van REACH, de POP-verordening, 
productregelgeving en de in hoofdstuk B.14 ‘Zeer zorgwekkende stoffen’ opgenomen beleidslijn 
voor de verwerking van ZZS.  

 

D.3.2.4 Minimale onderdelen 
In paragraaf D.3.3.2 en paragraaf D.3.4.2 is uitgewerkt welke onderdelen van het A&V-beleid en 
de AO/IC van belang zijn en moeten worden opgenomen in een vergunningaanvraag of een 
melding Activiteitenbesluit milieubeheer. Op die manier heeft het bevoegd gezag de 
mogelijkheid om te beoordelen in hoeverre sprake is van een doelmatig beheer van afvalstoffen.  

 
De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op 
hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst. De bedrijven hebben daarom 
voldoende vrijheid om bedrijfsspecifieke beschrijvingen in te dienen, waarbij bijvoorbeeld kan 
worden aangesloten bij bestaande in werking zijnde zorgsystemen. Het bevoegd gezag kan als 
de risicoanalyse daar aanleiding toe geeft aan bepaalde minimale elementen specifiekere eisen 

stellen. 
 
In LAP2 waren minimale elementen en leidraden opgenomen voor zowel het A&V-beleid als de 
AO/IC. Nieuw ten opzichte van LAP2 is dat de minimale elementen uit LAP2 zijn uitgebreid met 
onderdelen van de leidraden. Daardoor zijn de leidraden komen te vervallen en is sprake van 
één overzicht met criteria voor het A&V-beleid en één overzicht voor de AO/IC. 
 

Voorschriften voor de acceptatie en registratie van afvalstoffen zijn ook te vinden in wet- en 
regelgeving. Als voorbeeld wordt genoemd het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen. Voor IPPC-bedrijven91 moet rekening worden gehouden met de relevante BBT-
conclusies, zoals voor afvalbehandeling en afvalverbranding. Achtergrondinformatie voor het 
opstellen van de beschrijvingen voor het A&V-beleid en AO/IC kan worden gevonden in de door 
de provincies opgestelde Handreiking voor bedrijven en in het rapport ‘De verwerking 
verantwoord92’ Voor een toelichting van BBT-documenten wordt verwezen naar paragraaf D.2.4. 

 

D.3.2.5 Afwijken van de minimale onderdelen 
De vergunningaanvrager moet in het kader van de AO/IC een risicoanalyse van de acceptatie en 

het beheer van afvalstoffen uitvoeren. Door technische, administratieve en organisatorische 
maatregelen moeten de relevante processen beheerst worden en daarmee de risico’s binnen de 

bedrijfsvoering worden geminimaliseerd. De aanvrager kan met de risicoanalyse ook aantonen 
dat bepaalde risico’s niet aanwezig zijn, gezien het specifieke proces. Daarmee kan worden 
aangetoond dat wordt voldaan aan de doelen die worden beoogd met de in paragraaf D.3.3.2 en 
paragraaf D.3.4.2 beschreven onderdelen. In dat geval kan het bevoegd gezag maatwerk 
leveren en onderbouwd besluiten dat bepaalde informatie niet nodig is om een beoordeling uit te 
kunnen voeren van de aanvraag. 

                                                
91  installaties voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn inzake industriële emissies. 
92  De Roever Milieuadvisering, 2002. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32019R1021
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017294/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017294/
http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/beleid
http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/beleid
http://www.lap3.nl/achtergrond/documenten/beleid
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Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen stelselmatig niet van toepassing zijn op een 
branche. In dat geval mag aan de hand van een risicoanalyse in overleg tussen 
branchevertegenwoordigers en de bevoegde gezagen een branchespecifieke uitwerking worden 
overeengekomen. Branchespecifieke instrumenten bieden daarnaast een mogelijkheid om te 

komen tot een uniformering van de aanvraag en beoordeling. Indien afgestemde 
branchespecifieke documenten beschikbaar komen, zullen deze worden opgenomen in het 
achtergronddocument van het LAP.  
 
 

D.3.3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid 
 

D.3.3.1 Inleiding 
Afvalstoffen zijn vaak geen eenduidige, homogene stromen. De eigenschappen van afvalstoffen 

zijn onder meer afhankelijk van het proces waarbij de afvalstoffen ontstaan en de samenstelling 
van de afvalstoffen. De samenstelling bepaalt bijvoorbeeld of er sprake is van een gevaarlijke 

afvalstof of niet.  
 
Wijzigingen in het aanbod en de samenstelling van afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor 
de verwerking ervan. De aard van de gevolgen is afhankelijk van het specifieke 
verwerkingsproces. Zo is het verbrandingsproces in een AVI veel minder gevoelig voor 
wisselingen in aanbod en samenstelling van de afvalstoffen dan een regeneratieproces voor 
minerale olie. 

 
Het in een verwerkingsproces brengen van een afvalstof die niet in dat proces kan worden 
verwerkt, kan resulteren in een laagwaardige verwerking van alle afvalstoffen die op dat 
moment in het proces zijn of worden ingebracht. Ook kunnen ongewenste milieueffecten 
optreden, zoals emissies naar de lucht of het water. 
 
Om de risico’s voor het verwerkingsproces te beheersen, moet een afvalverwerker duidelijk 

aangeven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke 

afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Dit 
acceptatie- en verwerkingsbeleid bevat dus de voorwaarden waaronder afvalstoffen door de 
verwerker worden geaccepteerd en verwerkt. Met een dergelijk beleid kan de 
vergunningaanvrager aan de vergunningverlener aantonen dat de risico’s van acceptatie en 
verwerking van afvalstoffen voldoende worden beheerst. 

 
De basis voor het A&V-beleid vormt uiteraard de voorgenomen wijze van verwerking. De aard 
van de verwerking bepaalt de ingangscriteria van de afvalstoffen en de uitgebreidheid van de 
waarborgen waarmee het acceptatieproces wordt omkleed. 
 
Ook indien een inrichting niet zelf afvalstoffen verwerkt, is een acceptatiebeleid relevant. Het 
spreekt voor zich dat in dat geval het verwerkingsbeleid niet aan de orde is. Het acceptatiebeleid 

zal moeten worden gebaseerd op de voorgenomen vervolgafgiften aan verwerkers en, in 
samenhang daarmee, de door hen gestelde acceptatiecriteria. 
 

Afgeven en accepteren  
 
De Wet milieubeheer kent het begrip ‘accepteren van afvalstoffen’ niet. Het is echter wel een normaal begrip 
in de dagelijkse praktijk van afvalverwerking. Het begrip ‘accepteren’ verschilt wezenlijk van het begrip 
‘afgeven aan’ of wel ‘afgifte’. Door afgifte van een afvalstof krijgt een rechtspersoon of natuurlijke persoon 
het bezit van de afvalstof (zie bijlage F.3, zie o.a. ook paragraaf A.4.3). 
 
In de praktijk kan het gebeuren dat er wel afgifte heeft plaatsgevonden van de afvalstoffen, maar nog geen 
acceptatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als de afvalstoffen zich op het terrein van de inzamelaar of 
verwerker bevinden en er nog analyses moeten worden uitgevoerd. Uit de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 januari 2014, zaaknummer 201207442/1/A4, blijkt 
vervolgens dat afvalstoffen mogen worden teruggegeven aan de ontdoener (ook in het geval die niet wordt 

genoemd in artikel 10.37, tweede lid, van de Wm), indien de acceptatieprocedure nog niet is afgerond. 
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D.3.3.2 Minimale onderdelen 
Het acceptatie- en verwerkingsbeleid moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:  
- een omschrijving van alle verwerkingsroutes binnen de inrichting; 
- een overzicht van de te accepteren afvalstoffen (indien van toepassing) per 

verwerkingsroute. Daarbij moeten worden beschreven de benaming of omschrijving van de 

afvalstof, de Euralcode en welke menghandelingen plaatsvinden; 
- een overzicht van voorstelbare verontreinigingen in afvalstoffen die de verwerking kunnen 

verstoren. De aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen moet 
dus worden uitgesloten en/of er moeten specifieke eisen worden gesteld. Indien voldaan 
moet worden aan emissie-eisen moet worden beschreven welke specifieke acceptatiecriteria 
in relatie hiermee worden gehanteerd; 

- een overzicht van voorstelbare ZZS die in de afvalstoffen kunnen voorkomen. De 
aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen moet dus worden 
uitgesloten en/of er moeten specifieke eisen worden gesteld. Indien voldaan moet worden 

aan verwerkings- of emissie-eisen moet worden beschreven welke specifieke 
acceptatiecriteria in relatie hiermee worden gehanteerd; 

- de vooracceptatieprocedure. Dit betreft een procedure voorafgaand aan de werkelijke afgifte 
of inname van afvalstoffen, waarin aanbieder en verwerker overleg hebben over de aard en 

samenstelling van de afvalstoffen, verwerking, kosten, momenten van monsterneming, enz. 
Het is aan te bevelen dat de betrokkenen in deze vooracceptatieprocedure rekening houden 
met de mogelijkheid dat aard en samenstelling van de afvalstoffen bij levering niet 
overeenstemmen met de tijdens de vooracceptatieprocedure aangegeven aard en 
samenstelling en dat duidelijk wordt aangegeven wat in een dergelijke situatie met de 
afvalstoffen moet gebeuren; 

- de acceptatieprocedure. Dit betreft de procedure rondom de fysieke overdacht van 

afvalstoffen van de ontdoener naar de ontvangende inrichting. Daarnaast moet de 
acceptieprocedure beschreven worden voor de situatie waarin geen vooracceptatie heeft 
plaatsgevonden; 

- de monsterneming- en analyseprocedures tijdens de vooracceptatieprocedure en 
acceptatieprocedure;  

- een overzicht van risicogestuurde procedures in het vooracceptatie- en acceptatieproces. 

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in de volgende situaties: 
o afvalstoffen afkomstig van een inzamelaar en, indien een handelaar het eigendom heeft, 

van een handelaar 
o afvalstoffen van een nieuwe klant 
o nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant 
o afvalstoffen van een bekende klant (vervolgafgifte) 
o visueel controleerbare afvalstoffen 

o afvalstoffen waarvan bekend is dat deze een wisselende samenstelling kunnen hebben  
o de omvang van de partijen (is er een afwijkende procedure voor kleine partijen); 

- de wijze waarop en welke informatie uit het (voor)acceptatieproces worden vastgelegd; 
- per verwerkingsroute een beschrijving van wat er met de afvalstoffen, reststoffen of 

producten gebeurt, zowel intern als extern. Indien controles en analyses plaatsvinden moet 
dit beschreven worden; 

- de wijze van evaluatie van het A&V-beleid; 

- wie verantwoordelijk is voor het vaststellen en wijzigen van de procedures rond de 
(voor)acceptatie van afvalstoffen;  

- wie verantwoordelijk is dat afwijkende situaties, die zich voordoen met betrekking tot 

acceptatie of verwerking van afvalstoffen, worden opgelost binnen het kader van de geldende 
vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. 

 

 

D.3.4 Administratieve organisatie en Interne controle (AO/IC) 
 

D.3.4.1 Inleiding 
Het doel van de AO/IC is om door technische, administratieve en organisatorische maatregelen 
een systematische aandacht voor de beheersing van de relevante processen binnen een bedrijf 
te waarborgen en daarmee de risico’s binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. De omvang en 
de inhoud van de AO/IC is daarmee afhankelijk van de aard van de risico’s van het betreffende 
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bedrijfsproces. 
 
Bij risico’s moet niet alleen worden gedacht aan milieuhygiënische risico’s, maar ook aan 
informatie technische risico’s. Dergelijke risico’s hebben betrekking op het onjuist of onvolledig 
vastleggen van informatie, waardoor er onvoldoende sturing kan plaatsvinden van de processen 

en (keten)handhaving wordt bemoeilijkt. 
 

D.3.4.2 Minimale onderdelen 
Een systeem voor AO/IC moet minimaal onderstaande elementen bevatten: 
- een risicoanalyse van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen gericht op 

milieuhygiënische en informatie technische risico’s;  

- een beoordeling van de kritieke momenten in het acceptatie- en verwerkingsproces;  
- een beschrijving van de meet- en registratiepunten ten behoeve van de procesbeheersing en 

transparantie van het proces; 

- de wijze van monitoring en welke stromenbalansen worden gemaakt; 
- een beschrijving van de administratieve organisatie (stoffen-, proces en financiële 

administratie en de relatie daartussen); 
- interne controle maatregelen (preventief en repressief), zoals 

o vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
sleutelfunctionarissen en indien relevant een aantoonbare functiescheiding; 

o aanwezigheid van werkinstructies; 
o beveiliging van computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen verlies van 

gegevens; 
o vastlegging van de maatregelen die getroffen zijn om een juiste en volledige 

verantwoording in de financiële administratie tot stand te brengen, inclusief een 

stromenbalans per deelproces; 
o vastlegging hoe en hoe vaak de werkprocessen worden gecontroleerd en waar 

correctieve acties worden vastgelegd. 
 
 

D.3.5 Wijzigen beschrijving van A&V-beleid en AO/IC 
 
Bij de vergunningaanvraag wordt een beschrijving van een A&V-beleid en AO/IC gevoegd. In het 
kader van doelmatigheid en om een effectief toezicht uit te kunnen oefenen is het van belang 
dat door voorschriften in de vergunning zeker wordt gesteld dat de vergunninghouder ook 
daadwerkelijk werkt volgens de ingediende procedures voor A&V-beleid en AO/IC. Het bevoegd 

gezag moet hier dan ook zorg voor dragen. Hiermee wordt ook zeker gesteld dat door het 
bedrijf gewenste afwijkingen van de in de vergunning vastgelegde procedures pas dan kunnen 
plaatsvinden nadat, in geval een mededeling niet toereikend wordt geacht, de vergunning is 
gewijzigd. 
 
 

D.3.6 Afwijkende beoordeling tijdens overslaan 
 
Voor afval dat binnen een inrichting wordt overgeslagen, is de exploitant van de inrichting 
verantwoordelijk. Deze exploitant moet bij de ontvangst van afvalstoffen een acceptatie- en 
registratieprocedure hanteren. Indien het afval eigendom van een andere rechtspersoon is en 
ook beoogd is dat te blijven, kan het bevoegd gezag, voor zover zij dit verantwoord oordeelt, in 

de vergunning de mogelijkheid bieden dat de exploitant geen acceptatietraject doorloopt. In dat 
geval wordt in de praktijk het afval zonder visuele controle en administratief en/of analytisch 
onderzoek binnen de inrichting van de exploitant gebracht. De controle door de exploitant van 
de inrichting blijft beperkt tot de begeleidingsbrieven en/of transportformulieren. Voor het 
overige kan de exploitant van de inrichting niet controleren of de betreffende afvalstoffen op 
grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder haar milieuvergunning, 
kunnen worden geaccepteerd. Dit betekent ook dat de exploitant van de inrichting geen 

handelingen, zoals uitsorteren of opbulken, met deze afvalstoffen mag uitvoeren. 
 
Gelet op het hiervoor staande is het overslaan van afvalstoffen zonder uitgebreide acceptatie- of 
registratieprocedure doelmatig, als: 
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1. er geen enkele verwerkingshandeling met of van het afval geschiedt (uitgezonderd 
eventueel overladen zonder dat daarbij afvalstoffen worden samengevoegd) én  

2. de begeleidingsdocumenten volledig zijn. 
 
Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en 

voorzieningen van/voor de overslag. 
 
 

D.3.7 Geïmporteerd afval dat niet aan de acceptatievoorwaarden voldoet 
 

Afval van een binnenlandse ontdoener waarvan bij aanlevering blijkt dat deze toch niet aan de 
acceptatiegrenswaarden voldoet, kan vóór sprake is van juridische acceptatie worden 
geretourneerd. Komt dit afval uit het buitenland, dan is dit minder eenvoudig en moet eerst 
toestemming worden verkregen om dit afval weer te exporteren terug naar de buitenlandse 

aanbieder. Het ligt voor de hand om in gevallen waarin deze situatie zich voor kan doen in de 
vergunning (op verzoek van vergunninghouder) een voorschrift op te nemen dat afvalstoffen die 
zijn geïmporteerd en die niet aan de acceptatie-eisen van de inrichting voldoen, mogen worden 

opgeslagen na instemming van het bevoegd gezag. De vergunninghouder dient, op het moment 
dat deze situatie zich aandient, aan te geven om welke afvalstoffen het gaat, van wie ze 
afkomstig zijn, welke hoeveelheid het betreft, op welke locatie het afval binnen de inrichting is 
opgeslagen, om welke reden het afval niet geaccepteerd kan worden en welke (extra) 
milieugevolgen aan de orde kunnen zijn. Aan de goedkeuring kunnen extra middelvoorschriften 
worden verbonden indien dat uit milieuoogpunt noodzakelijk wordt geacht. Voor wat betreft de 
milieugevolgen dient de tijdelijke opslag van bedoelde afvalstoffen wel binnen de 

doelvoorschriften van de vergunning te passen.  
 
 

D.3.8 Kern van het beleid ten aanzien van A&V-beleid en AO/IC 
 

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. 

 
Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en 
interne controle (AO/IC) 
Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne 
controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van 
afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.  
 

Om de risico’s van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met 
afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, 
welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op 
welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door 
technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een 
bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieuhygiënische en informatie technische 

risico’s binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is 

afhankelijk van de aard van de risico’s van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die 
minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP in de 
paragrafen D.3.3.2 en D.3.4.2. Deze paragrafen zijn onderdeel van de kern van beleid.  
 
De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op 
hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst. De bedrijven hebben daarom 

voldoende vrijheid om bedrijfsspecifieke beschrijvingen in te dienen, waarbij bijvoorbeeld kan 
worden aangesloten bij bestaande in werking zijnde zorgsystemen. 
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Afval met zeer zorgwekkende stoffen 
Bedrijven moet in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd 
worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden 
uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die 
geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de 

betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico’s 
voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.  
 
Bedrijven 

a. Vergunningplichtige inrichtingen die afvalstoffen op- en overslaan, nuttig toepassen of 
verwijderen en vallen onder categorie 28.4 en 28.5 van het Bor; en 

b. bedrijven die een vergunning nodig hebben op grond van het Besluit inzamelen 

afvalstoffen, 
moeten beschikken over beschrijvingen van het A&V-beleid en de AO/IC.  

Uitgezonderd zijn inrichtingen die op grond van het gestelde in categorie 28.7, 28.8 en 28.9 
(van bijlage I, onderdeel C van het Bor) voor de toepassing van onderdeel 28.4 buiten 
beschouwing blijven. 
 
Verder kan bij het formuleren van maatwerkvoorschriften voor inrichtingen type B die vallen 

onder het Activiteitenbesluit milieubeheer gebruik worden gemaakt van de in dit hoofdstuk 
vastgelegde minimale onderdelen voor het A&V-beleid. 
 
Vergunningvoorschriften 
Bij de vergunningaanvraag wordt een beschrijving van een A&V-beleid en AO/IC gevoegd. In het 
kader van doelmatigheid en om een effectief toezicht uit te kunnen oefenen is het van belang 
dat door voorschriften in de vergunning zeker wordt gesteld dat de vergunninghouder ook 

daadwerkelijk werkt volgens de ingediende procedures voor A&V-beleid en AO/IC. Hiermee 
wordt zeker gesteld dat door het bedrijf gewenste afwijkingen van de in de vergunning 
vastgelegde procedures pas dan kunnen plaatsvinden nadat, in geval een mededeling niet 
toereikend wordt geacht, de vergunning is gewijzigd. 
 

Afwijkende beoordeling tijdens overslaan 

Voor afval dat binnen een inrichting wordt overgeslagen, is de exploitant van de inrichting 
verantwoordelijk. Deze exploitant moet bij de ontvangst van afvalstoffen een acceptatie- en 
registratieprocedure hanteren. Indien het afval eigendom van een andere rechtspersoon is en 
ook beoogd is dat te blijven, kan het bevoegd gezag, voor zover zij dit verantwoord oordeelt, in 
de vergunning de mogelijkheid bieden dat de exploitant geen acceptatietraject doorloopt. Het 
overslaan van afvalstoffen is zonder uitgebreide acceptatie- of registratieprocedure doelmatig, 
als: 

1. er geen enkele verwerkingshandeling met of van het afval geschiedt (uitgezonderd 
eventueel overladen zonder dat daarbij afvalstoffen worden samengevoegd) én  

2. de begeleidingsdocumenten volledig zijn. 
 
Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en 
voorzieningen van/voor de overslag. 
 

 
 


