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C.1 Inleiding 
 
 

C.1.1 Over deel C 
 
Op dit moment wordt het LAP met name gebruikt door overheden bij uitoefening van hun 

bevoegdheden met betrekking tot afvalbeheer. Daarnaast kunnen afvalverwerkers uit het LAP 
opmaken op welke wijze afval bij voorkeur moet worden beheerd en kan een ieder kennis nemen 
van het beleid met betrekking tot afvalbeheer. 
 
Om te komen tot een circulaire economie is een hoogwaardig beheer van afval van cruciaal 
belang. Om die reden is het wenselijk dat iedere overheid, ieder bedrijf en elke burger hieraan 
bijdraagt. In dit deel van het beleidskader wordt voor elk onderdeel van de keten/voor iedere 

actor aangegeven welke verplichtingen voor hem of haar gelden, maar ook welke mogelijkheden 
er zijn om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, zowel door aankoop van 
grondstoffen en producten, het omgaan met grondstoffen en producten, als bij het afdanken 
ervan. Deze mogelijkheden leveren overigens ook vaak iets op, niet alleen voor de maatschappij, 
maar ook voor betrokkene(n) zelf.  
 
 

C.1.2 Wetgeving geldend voor alle actoren 
 
Iedereen die handelingen met afvalstoffen verricht, moet in ieder geval rekening houden met een 
aantal zorgplichtbepalingen ter bescherming van het milieu. Het gaat dan om artikel 1.1a Wet 
milieubeheer (Wm) (algemene zorgplicht) en artikel 10.1 Wm (algemene zorgplicht met 

betrekking tot afvalstoffen en specifieke zorgplicht voor degenen bij wie afvalstoffen ontstaan). 
Artikel 10.1 Wm heeft dus niet alleen betrekking op het bedrijfsmatig of beroepsmatig omgaan 
met afvalstoffen, maar ook op de wijze waarop burgers/particuliere huishoudens omgaan met 
afvalstoffen. 
 

Artikel 10.2 Wm – het verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen afvalstoffen te storten, 

anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden - geldt voor alle categorieën 
afvalstoffen, dus ook voor huishoudelijke afvalstoffen. 
 
Ook artikel 10.54 Wm – het verbod om gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting nuttig toe te 
passen of te verwijderen – is voor iedereen van toepassing. 
 
 

C.1.3 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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