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F.3 bijlage 3; Lijst van gebruikte termen, begrippen en definities 
 
 

F.3.1 Gehanteerde begrippen in het LAP 
 

Begrip Definitie, toelichting 

Afgewerkte olie* 
 

Alle soorten minerale of synthetische smeerolie of industriële olie die 
ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk 
bestemd was, zoals gebruikte olie van verbrandingsmotoren en 

versnellingsbakken, alsmede smeerolie, olie voor turbines en 
hydraulische oliën. 
 
*: kaderrichtlijn afvalstoffen 

Afgifte   Door afgifte van een afval stof krijgt een andere rechtspersoon of 

natuurlijk persoon het bezit van de afvalstof. De 
eigendomsverhoudingen in goederenrechtelijke zin ten aanzien van 
de afvalstof zijn daarbij irrelevant, tenzij in de betreffende tekst van 
het LAP anders is bepaald. 

Afvalbeheer Zie ‘beheer van afvalstoffen’. 

Afvalbeheerbijdrage 

 

Door producenten of importeurs aan een gezamenlijk fonds af te 

dragen bijdrage voor door hen nieuw op de markt gebrachte 
producten, zoals elektr(on)ische apparatuur. Het fonds wordt 
gebruikt voor de financiering van producentverantwoordelijkheid. 
Oude naam is ‘verwijderingsbijdrage’. 

Afvalcategorie Categorieën zoals opgenomen in ‘bijlage 5; Lijst met gescheiden te 
houden afvalstoffen’ van het LAP. 

Afvalcomponent Enkelvoudig bestanddeel van een afvalstof. 

Afvalstoffen* of afval Alle stoffen, mengsels of voorwerpen waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 

 
*: Wet milieubeheer 

Afvalstoffenhandelaar Zie 'handelaar in afvalstoffen' 

Afvalstoffenhouder Zie 'houder van afvalstoffen' 

Afvalstoffenmakelaar Zie 'bemiddelaar/makelaar in afvalstoffen'. 

Afvalstoffenproducent Zie 'producent van afvalstoffen' 

Afval van vaartuigen; 
lading-gerelateerde 
afvalstoffen 

Zaken – niet zijnde de lading zelf – die wel zijn gebruikt bij de 
belading (zoals pallets, stoot- en stuwmaterialen, afdekmaterialen, 
touw, etc.). 

Afval van vaartuigen; 
ladingrestanten 
 

Gedeelten van lading die door opgetreden verontreinigingen (met 
bijvoorbeeld olie of chemicaliën) of om andere redenen niet meer 
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij vóór het vervoer waren 
bedoeld. 
Het gaat hierbij niet om: 

 waterige stromen zoals waswaters, etc. (zie hiervoor onder Afval 

van vaartuigen: ‘waterig afval en slops’) en  
 de restlading of overslagrestanten die op de plaats van lossen 

direct bij de oorspronkelijke lading worden gevoegd, aangezien 
deze niet worden beschouwd als afvalstoffen. 

Afval van vaartuigen; 
olie- en vethoudend 
scheepsafval 
 

Olie- of vetresten en afval verontreinigd met olie- of vetresten, zoals 
bijvoorbeeld bilgewater, afgewerkte olie, oliefilters, poetsdoeken, 
schroefasvet/smeervet, vloeibare brandstof- en olierestanten, etc.  
Het betreft zowel waterig als niet-waterig afval en komt met name 
vrij bij gebruik en onderhoud van het schip zelf (en ontstaat 
grotendeels in de machinekamer). Het omvat dus geen met olie- of 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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vet verontreinigde ladingrestanten of waterig afval en slops. 

Afval van vaartuigen; 
overig afval uit 
vaartuigen 

Aan boord vrijkomend huishoudelijk afval, KGA, etc. 
Sanitair afvalwater valt hier niet onder. 

Afval van vaartuigen; 
sanitair afvalwater 

Bedrijfsafvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en 
bijkeukens aan boord van schepen, daaronder begrepen toiletwater. 

Afval van vaartuigen; 
waterig afval en slops 

Met ladingresten of anderszins verontreinigde was-, spoel- en 
ballastwaters, afvalwateren en waterige slops. Sanitair afvalwater 

valt hier niet onder. 

Andere nuttige 
toepassing 
 

Nuttige toepassing niet zijnde 'voorbereiden voor hergebruik' of 
'recycling'.  
 

Voorbeelden (niet limitatief en niet in hiërarchische volgorde) zijn: 

- hoofdgebruik als brandstof 
- het verwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden 

gebruikt als brandstof. 
- opvulling volgens de definitie in de Kra 
- stabiliseren van ondergrondse ruimten d.m.v. vullen met 

afvalstoffen (**) 

- inzet als reductiemiddel in hoogovens (*) 
- inzet als flocculatiemiddel (*) 
- inzet als DeNOx-middel (*) 
- detoneren (***), 
- etc. 

(*)  mits inzet van primair materiaal voor die toepassing wordt 
vermeden.  

(**)De voorwaarden wanneer sprake is van ‘nuttige toepassing’ 
i.p.v. storten zijn beschreven in paragraaf B.12.13). 

(***) mits inzet van andere explosieven wordt vermeden - komt 
voor in mijnbouw 

 
Toelichting: 

Essentieel voor het onderscheid tussen 'recycling' en 'andere nuttige 
toepassing' is vaak het tekstdeel in de definitie van recycling luidend 
‘…()… waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, 
materialen of stoffen … () …’. Vanwege dit vereiste vallen 
toepassingen als 'inzet als reductiemiddel in hoogovens', 'inzet als 
flocculatiemiddel', 'inzet als DeNOx-middel' en 'detoneren' niet onder 
recycling.  

Afvalverbrandings-
installatie (AVI) 

Een afvalverbrandingsinstallatie die primair is opgericht voor het 
verbranden van vast stedelijk afval (Zowel R1 als D10 installaties). 

In praktijk zijn dit de 12 installaties die in aanmerking kunnen 
komen voor de R1-status op basis van de voetnoot bij de R1-
handeling van bijlage II van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

Basisolie Door raffinage van afgewerkte olie geproduceerde olie geschikt als 
grondstof voor de productie van nieuwe smeerolie en waarbij in ieder 

geval uit de olie de verontreinigende stoffen, oxidatieproducten en 

additieven zijn verwijderd. 

Bedrijfsafval * 
 

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke 
afvalstoffen. 
 
*: Wet milieubeheer 

Beheer van 
afvalstoffen * 

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing, met inbegrip van sortering, 
en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op 
die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met 
inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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afvalstoffenmakelaars. 
 
*: Wet milieubeheer 

Bemiddelaar/makelaar 
in afvalstoffen * 
 

Natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van anderen 
bedrijfsmatig de verwijdering of de nuttige toepassing van 
afvalstoffen organiseert, met inbegrip van de natuurlijke of 
rechtspersonen die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben. 
 

*: Wet milieubeheer 

Bemiddelen/makelen in 
afvalstoffen 
 

Het bedrijfsmatig ten behoeve van anderen organiseren van de 
verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen, met inbegrip 
van de gevallen waarin men de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit 

heeft. Zie verder ook hoofdstuk B.4 ‘Inzamelen, vervoeren, handelen 

en bemiddelen’. 

Bijstoken 
 

Vergassen of pyrolyseren van een (bio)brandstof om het verkregen 
gas vervolgens samen met de reguliere brandstof in een 
elektriciteitscentrale om te zetten in elektriciteit en/of warmte. 

Bioafval * Biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en 
keukenafval van huishoudens, kantoren, restaurants, groothandel, 

kantines, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen 
van de levensmiddelenindustrie. 
 
* : Wet milieubeheer 
 
Toelichting: 
De volgende afvalstoffen vallen geheel of gedeeltelijk onder het 

begrip ‘bioafval’ en worden in het LAP gebruikt om specifieke vormen 
van bioafval aan te duiden: gft-afval, levensmiddelenafval, 
groenafval, swill, grof tuinafval, plantsoenafval, organisch 
bedrijfsafval, etc. 

Bouw- en sloopafval * 
 

 
Afvalstoffen die geproduceerd worden door bouw- en 
sloopwerkzaamheden. 
 

* : Kaderrichtlijn afvalstoffen 
 
Toelichting: In het LAP betreft dit o.a. afvalstoffen die vrijkomen bij 
het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere 
bouwwerken, waaronder ook werken in de weg- en waterbouw. 

Bouwwerk * Constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect 
met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of 
op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip 
van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties. 
 
* Omgevingswet 

Bronscheiding Wijze van afvalscheiding waarbij reeds bij de ontdoener deelstromen 
gescheiden worden ingezameld of ingezameld in de vorm van 

‘slimme mengsels’ met een aantal deelstromen. Zie verder ook 
hoofdstuk B.3 ‘Gescheiden houden van afvalstoffen’. 

Capaciteit  
(in relatie tot 

stortplaatsen) 
 

 Capaciteit in procedure: capaciteit waarvoor de 
vergunningprocedures (zoals Wm en Wro) nog lopen; 

 Capaciteit in exploitatie: capaciteit waarvoor alle 
vergunningprocedures zijn afgerond; 

 Capaciteit ingericht: dat deel van de capaciteit in exploitatie die 
direct geschikt is voor gebruik; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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 Capaciteit totaal: som van de capaciteit in exploitatie en in 
procedure. 

Chemische recycling  zie ‘Recycling, chemische’ 

Chloorgehalte 
 

Het gehalte aan gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in 
chloor. 

Compost* Product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer 
organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn 
gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken 

en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat 
daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen 
plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen en niet 
verpompbaar is. 
De eisen voor compost staan in het Uitvoeringsbesluit 

Meststoffenwet. 

 
* Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 

Composteren Onder aerobe omstandigheden biologisch afbreken van afvalstoffen 
(primair plantaardig) 

Congeneren 
 

Varianten van bepaalde stoffen met een soortgelijke chemische 
structuur en meestal soortgelijke eigenschappen, maar soms grote 
onderlinge verschillen in toxiciteit. Zo kent men meer dan 200 

verschillende gechloreerde dioxines (congeneren), maar ook binnen 
de PCB’s kennen we meer dan 200 verschillende stoffen 
(congeneren). 

Digestaat Residu dat overblijft na vergisting van organische afvalstoffen 
(plantaardig en dierlijk) 

Energie-efficiency’ 
 

De waarde die voor een AVI berekend wordt op basis van de formule 
bij R1 uit bijlage II van de kaderrichtlijn afvalstoffen.  

Energierendement 

 

De mate waarin een installatie (bijvoorbeeld een AVI) de energie-

inhoud van de inputstroom (afval) kan omzetten in toepasbare vorm 
(bijvoorbeeld elektriciteit en/of warmte).  

Export 
 

Het Nederland doen verlaten van afvalstoffen, met uitzondering van 
doorvoer van afvalstoffen via Nederland. Zie ook ‘uitvoer’. 

Fijn huishoudelijk 
restafval 

Zie ‘Restafval, fijn huishoudelijk’ 

Gemengde fractie 
 

Deelstroom uit het sorteren van afval waarin meerdere 
materiaalsoorten voorkomen welke bewust in 1 fractie zijn gelaten 
met het oog op een specifieke toepassing (denk aan RDF) of een 
vervolgsortering. Gemengde fracties zijn - anders dan sorteerresidu 
- in beginsel geschikt voor verdere sortering/scheiding in materialen 
die apart voor recycling geschikt gemaakt kunnen worden. 

Gescheiden inzameling 
 

Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden 
wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke 
behandeling te vergemakkelijken. 

Gevaarlijke 
afvalstoffen * 
 

Afvalstoffen die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn 
afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezitten. 
 
Toelichting:  

Deze abstracte definitie komt uit de Wet milieubeheer. In Nederland 
is dit opgenomen in de ‘Regeling Europese afvalstoffenlijst’ en 
‘Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst’. De laatste bevat een lijst 
met afvalstoffen waarin alle gevaarlijke afvalstoffen met een * zijn 
gemarkeerd. Voor zowel deze lijst als voor regels m.b.t. het gebruik 
ervan wordt verder naar deze regelingen verwezen. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0019031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013546
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013549
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Gft-afval Groente- fruit- en tuinafval, zijnde bioafval afkomstig van 
huishoudens (zie ook ‘bioafval’). 

Grof huishoudelijk afval Zie ‘Huishoudelijk afval, grof’ 

Grof huishoudelijk 
restafval 

Zie ‘Restafval, grof huishoudelijk’ 

Handelaar in 
afvalstoffen * 

Natuurlijke of rechtspersoon die als verantwoordelijke optreedt bij 
het bedrijfsmatig aankopen en vervolgens verkopen van afvalstoffen, 
met inbegrip van natuurlijke of rechtspersonen die de afvalstoffen 

niet fysiek in hun bezit hebben. 
 
*: Wet milieubeheer 

Handelen in 

afvalstoffen 

Het als verantwoordelijke optreden bij het bedrijfsmatig aankopen en 

vervolgens verkopen van afvalstoffen, inclusief de gevallen waarin 

men het afval niet fysiek in bezit krijgt. Zie verder ook paragraaf 
15.6 van het beleidskader. 

Hergebruik * Elke handeling waarbij producten of componenten die geen 
afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als 
dat waarvoor zij waren bedoeld. 
 
*: Wet milieubeheer 

Houder van afvalstoffen  
 

De 'afvalstoffenproducent' dan wel de natuurlijke of rechtspersoon 
die de afvalstoffen fysiek in zijn bezit heeft (let op: de houder hoeft 
niet het eigendom van de afvalstoffen te hebben). 

Huishoudelijk afval 
 

Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor 
zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft. 

Huishoudelijk afval, 

grof 

Huishoudelijke afvalstoffen die zo afwijken naar aard, samenstelling 

of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een 
inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden. 
Voorbeelden zijn grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval, 

meubels, tapijten en particulier verbouwingsafval. 

Huishoudelijk restafval  Zie ‘Restafval, huishoudelijk’ 

IBC-bouwstof 

 

Een bouwstof die vanwege de mate van emissie alleen met isolatie-, 

beheers-, en controlemaatregelen mag worden toegepast conform 
het Besluit bodemkwaliteit. 

Immobilisaten Het product van immobilisatie van een afvalstof 

Immobilisatie  
(t.b.v. productie van 
een bouwstof) 
 

Technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische 
eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de 
kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door 
uitloging, erosie of verstuiving op de korte en lange termijn wordt 

verminderd. 

Immobilisatie, koude Immobilisatie waarbij de fixatie van verontreinigingen plaatsvindt 

door toevoeging van bindmiddelen, eventueel in combinatie met 
specifieke toeslagstoffen  

Immobilisatie, 

thermische 

Immobilisatie waarbij de fixatie van verontreinigingen plaatsvindt 

door verhitting, waarbij de afvalstof in meer of mindere mate smelt, 
en daarna weer afkoelt en de verontreinigingen in een verglaasde 

matrix worden gebonden. 

Import 

 

Het binnenbrengen van afvalstoffen naar Nederland, met 

uitzondering van doorvoer van afval via Nederlands grondgebied. 
Zie ook ‘invoer’. 

Industrieel afval 
 

Afval - gevaarlijk dan wel niet-gevaarlijk - afkomstig uit industriële 
bedrijven (SBI-klassen 10 tot en met 33 volgens de SBI-2008). 

Industrieel afval, 
procesafhankelijk 

Afval - gevaarlijk dan wel niet-gevaarlijk - afkomstig uit industriële 
bedrijven (SBI-klassen 10 tot en met 33 volgens de SBI-2008), dat 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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 vrijkomt bij industriële (productie)processen. 

Industrieel afval,  
niet-procesafhankelijk 

 

Met restafval van bedrijven vergelijkbaar restafval afkomstig uit 
industriële bedrijven (SBI-klassen 10 tot en met 33 volgens de SBI-

2008), maar niet zozeer gelinkt aan het productieproces in die 
bedrijven. 

Inrichting * Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere 
begrenzing pleegt te worden verricht. 
 
*: Wet milieubeheer 

Installatie * Een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage I 
of in deel 1 van bijlage VII vermelde activiteiten en processen 
alsmede andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en 

daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die 
technisch in verband staan met de in die bijlagen vermelde 
activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de 
verontreiniging. 

 
*:  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (waar het begrip 

eigenlijk wordt gebruikt als IPCC-installatie) 

Integraal ketenbeheer 
 

Beheer gericht op het sluiten van de stofkringlopen in de keten van 
grondstof - productieproces - product - afval en de daarbij 
behorende emissies. 

Invoer * 
 

Het Nederland binnenbrengen van afvalstoffen van buiten de 
Europese Gemeenschap, met uitzondering van doorvoer via de 
Gemeenschap. Zie ook ‘import’. 
 
*: Verordening 1013/2006 [definitie niet 100% letterlijk 

overgenomen] 

Inzamelen * 
 

Verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige 
sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, en het 
transporteren van deze afvalstoffen naar een inrichting voor 

verwerking of een toepassingslocatie. Bij het inzamelen worden 
afvalstoffen opgehaald en neemt de inzamelaar het eigendom van de 
afvalstoffen over van de ontdoener op het moment van afgifte. 
 
*: Wet milieubeheer 
 
Toelichting op het begrip inzamelen: 

Inzamelen betreft een beroepsmatige actieve handeling waarbij een 
dienst of bedrijf houder wordt van afval dat door een ontdoener is 
aangeboden. 
 Het door een bedrijf binnen de eigen inrichting opslaan van door 

een ontdoener daarheen gebrachte afvalstoffen, bijvoorbeeld in 
het kader van oud voor nieuw, is geen inzamelen maar opslag 
voorafgaand aan inzameling. Het ophalen van de verzamelde 

afvalstoffen bij een dergelijke inrichting door een professionele 

inzamelaar of verwerker is wel inzameling. 
 Het meenemen van bij eigen werk buiten de eigen inrichting 

ontstane afvalstoffen (hovenier neemt snoeiafval mee, schilder 
neemt gebruikte verfblikken mee) is geen beroepsmatig 
inzamelen. Wanneer een professionele afvalinzamelaar of 

verwerker bij de hovenier of schilder het verzamelde afval komt 
halen is wel sprake van beroepsmatig inzamelen. 

 Het door een verkoper van huishoudelijke apparaten bij een 
particulier meenemen van een oude wasmachine bij het leveren 
van een nieuwe. Het namens dit verkoopbedrijf ophalen van 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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diezelfde wasmachine bij diezelfde particulier door een 
professionele afvalinzamelaar ten behoeve van opslag naar diens 
eigen inrichting is wel beroepsmatig inzamelen. 

Joule Eenheid van energie. 

Kaderrichtlijn 
afvalstoffen 

Richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312). 

Keten Het geheel van winnen van grondstoffen, maken van producten, 
gebruiken van producten en het beheren van de afvalstoffen die 
vrijkomen bij of na de hiervoor genoemde activiteiten. 

Ketenbeheer Het streven naar en uitvoeren van maatregelen die leiden tot het 
beperken van de milieudruk van een keten. 

Kwalitatieve preventie Het nemen van maatregelen waardoor de milieuschadelijkheid van 

afvalstoffen afneemt. 

Kwantitatieve preventie Het nemen van maatregelen tot het reduceren van de hoeveelheid 
afvalstoffen. 

Lekvrij afvalbeheer 
 

Afvalbeheer waarbij alle afvalstoffen op een legale wijze 
daadwerkelijk op de daarvoor bestemde plaats terechtkomen. 

Levensmiddelenafval * Alle levensmiddelen als omschreven in artikel 2 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) die 

afvalstoffen zijn geworden. 
 
* : Kaderrichtlijn afvalstoffen 
 
Toelichting: In artikel 2 van deze verordening staat uitputtend 
beschreven wat onder ‘levensmiddel’ wordt verstaan. Samengevat is 
dit “alles, al dan niet gedeeltelijk verwerkt, dat bestemd is om door 

de mens te worden geconsumeerd of waarvan kan worden verwacht 
dat het door de mens wordt geconsumeerd (incl. ook drank en alles 
– ook water – dat opzettelijk aan het levensmiddel wordt 

toegevoegd)”. Niet onder ‘levensmiddelen’ valt onder meer 
geneesmiddelen, cosmetica, tabak(sproducten). Omdat art. 2 van de 
verordening een uitputtende omschrijving is van wat onder 

levensmiddelen valt, vallen verpakkingen van levensmiddelen er niet 
onder. 

Materiaalterug-
winning * 

Andere handeling voor nuttige toepassing dan de terugwinning van 
energie en de herverwerking tot materialen die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als brandstoffen of andere middelen voor het 

opwekken van energie. Daartoe behoren onder meer voorbereiding 
voor hergebruik, recycling en opvulling. 
 
*: Kaderrichtlijn afvalstoffen 
 
Toelichting: Onder materiaalterugwinning valt 

- voorbereiding voor hergebruik**, 
- recycling** en 
- alle vormen van ‘andere nuttige toepassing’** met uitzondering 

van: 
– inzetten als brandstof en 
– bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden 

gebruikt als brandstof 

**: zie eigen definitie elders in deze bijlage 

Meestoken 

 

Afvalstoffen worden direct mee verbrand in een andere installatie 

dan een AVI (bijvoorbeeld als vervanger van kolen in een 
kolengestookte elektriciteitscentrale). 

Mengen Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of 



 

LAP3 | Deel F: Bijlagen  | versie tweede wijziging | geldig vanaf 2 maart 2021 

 

 

 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 298 van 419 

 concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar 
zijn. Onder ‘mengen’ wordt in ieder geval gevat:  
 het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen 

verschillende afvalcategorieën van ‘bijlage 5; Lijst met 
gescheiden te houden afvalstoffen’;  

 het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;  

 verdunnen van afvalstoffen;  
 het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.  

Minimumstandaard 
 

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke 
afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard 
vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking 
van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is 
een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en 

vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening 

voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 
en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

Monostroom  
 

In de sectorplannen 1 en 84 wordt gedoeld op een ruime uitleg: 
 Eenduidige afvalstoffen bestaande uit één materiaalsoort of één 

type product (vaak samengesteld uit verschillende 

materiaalsoorten), die relatief eenvoudig gescheiden ingezameld 
of afgescheiden kunnen worden uit een afvalstof van gemengde 
samenstelling. 

In sectorplan 67 geldt de volgende definitie: 
 Eén partij afkomstig van één ontdoener, die na in het afvalstadium 

te zijn geraakt, niet vermengd is met andere (afval)stoffen. 
Chemisch gezien kan een monostroom één oplosmiddel of een 

mengsel van oplosmiddelen betreffen. 
In de andere sectorplannen wordt hiermee bedoeld: 
 Een eenduidige afvalstof, in beginsel bestaande uit één 

materiaalsoort, die gescheiden is ingezameld of is afgescheiden uit 

een gemengde afvalstof. 

Nascheiden Het scheiden van restafval in deelstromen  

Nationale 
zelfverzorging 

Zie ‘zelfverzorging’ 

Niet IBC-bouwstof 
 

Een bouwstof die zo weinig emissie naar de bodem vertoont dat 
nuttige toepassing mogelijk is zonder de isolatie-, beheers-, en 
controlemaatregelen conform het besluit van 22 november 2007, 
houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (). 

Niet procesafhankelijk 

industrieel afval  

Zie ‘Industrieel afval, niet procesafhankelijk’ 

Nuttige toepassing * 

 

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een 

nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de 
ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor 
een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof 
voor die functie wordt klaargemaakt tot welke handelingen in ieder 
geval behoren handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de 

kaderrichtlijn afvalstoffen. 
 

*: Wet milieubeheer 
 
Toelichting: 
De afvalstoffen dienen, gelet op het arrest Edilizia van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU van 28 juli 2016, C-147/15, 
Città Metropolitana di Bari v Edilizia Mastrodonato Srl, 

ECLI:EU:C:2016:606), volgens de meest recente wetenschappelijke 
en technisch kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire 
materialen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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Ontkoppeling, absolute 
 

In een periode waarin het Bruto Binnenlands Product van Nederland 
is gestegen is de geproduceerde hoeveelheid afval afgenomen. 

Ontkoppeling, relatieve 
 

De geproduceerde hoeveelheid afval is in een bepaalde periode wel 
toegenomen, maar minder snel dan het Bruto Binnenlands Product 
van Nederland is toegenomen over dezelfde periode. 

Opbulken 

 

Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en 

concentraties vergelijkbaar zijn. 
Zie ook 'mengen' elders in deze begrippenlijst. 

Opslaan 
 

Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in 
een zekere ruimte min of meer statisch worden gehouden. 
Verplaatsen, stapelen, etc. kan hier onder vallen, maar het uitvoeren 
van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, 
mengen, etc.) valt hier niet onder. 

Opvulling * 
 

Handeling voor nuttige toepassing waarbij niet-gevaarlijk afval wordt 
gebruikt voor het herstel van uitgegraven terreinen of voor 
civieltechnische toepassingen bij de landschapsaanleg. Afval dat 
wordt gebruikt voor opvulling moet dienen ter vervanging van niet-
afvalmaterialen, geschikt zijn voor de voornoemde doelen en worden 
beperkt tot de hoeveelheid die strikt noodzakelijk is om deze doelen 

te bereiken. 
 
*: Kaderrichtlijn afvalstoffen 
 
N.B. Gezien de interpretatie van de definitie door de RvS in arrest  

ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206, wordt 
‘opvulling’ in het LAP alleen gebruikt voor nuttige toepassing 

van afvalstoffen voor het opvullen van mijnen of groeves die 
aan de oppervlakte liggen.  

Opvulmateriaal 
 

Materiaal dat wordt ingezet voor het vullen van mijnen en groeves 
aan de oppervlakte of in de diepe ondergrond. 

Overbrenging  
 

Het vervoer van afvalstoffen dat plaatsvindt: 
a)  tussen Nederland en een ander land; of 

b)  tussen Nederland en landen of gebieden overzee of andere 
gebieden die onder de bescherming van Nederland staan; of 

c)  tussen Nederland en een landgebied dat volgens het 
internationaal recht niet tot enig land behoort; of 

d)  tussen Nederland en het Zuidpoolgebied; of 
e)  vanuit Nederland doorheen één van de bovengenoemde 

gebieden; of 

f)  binnen Nederland doorheen één van bovengenoemde gebieden 
en dat in Nederland vertrekt en eindigt; of 

g)  vanuit een niet onder de rechtsmacht van enig land vallend 
geografisch gebied naar Nederland. 

Overige nuttige 
toepassing 

Zie ‘Andere nuttige toepassing’ 

Overslaan 

 

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen 

vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een 
ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met 
bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het 
uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, 
spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder. Het uitsorteren en 

opbulken kunnen wel onderdeel uitmaken van het overslaan. 
In het kader van het LAP vallen ook onder overslaan: 
• het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld 

containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door 
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voertuigen verder worden getransporteerd, of andersom; 
• het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, 

bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het 
kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld 
en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt 
overgeslagen. Het kan ook gaan om het overbrengen van los 

gestorte afvalstoffen in een groter opbergmiddel of 
transportmiddel; 

• het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het 
‘overnachten’ van een volle vrachtwagen op een inrichting. 

PAK's 
 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, waarbij in het LAP wordt 
uitgegaan van de zogenaamde PAK10 van VROM, te weten 
antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, 

benzo(k)fluoranteen, chryseen, fenantreen, fluoranteen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen en naftaleen. 

PCB’s 
 

(1) polychloorbifenylen, en 
(2)  polychloorterfenylen (PCT’s), en 
(3)  monomethyltetrachloordifenylmethaan, 

monomethyldichloordifenylmethaan, 

monomethyldibroomdifenylmethaan,  
en 
(4)  alle mengsels van bovengenoemde stoffen, waarvan het totale 

gehalte groter is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 
118, 138, 153 of 180 

PCB-houdend afval 
 

Afval dat PCB's bevat voor zover het gehalte voor één van de 
afzonderlijke polychloorbifenyl-congeneren 28, 52, 101, 118, 138, 
153 of 180 hoger is dan 0,5 mg/kg. 

Pellets Brandstof, geperste korrels uit gesorteerde afvalstoffen. 

Preventie * 
 

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of 
product afvalstof is geworden, ter vermindering van: 

a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van 
producten of de verlenging van de levensduur van producten; 
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het 
milieu en de menselijke gezondheid, of 

c. het gehalte aan gevaarlijke stoffen in materialen en producten. 
 
*: Wet milieubeheer 

Procesafhankelijk 
industrieel afval  

Zie ‘Industrieel afval, procesafhankelijk’ 

Producent van 
afvalstoffen 

 

Natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten afvalstoffen 
voortbrengen of die voorbehandelingen, vermengingen of andere 

handelingen verricht die leiden tot een wijziging in de aard of de 
samenstelling van die afvalstoffen. 

Publiekrechtelijk Vanuit aan de overheid toegekende bevoegdheden. 

Pyrolyse Chemische omzetting of ontleding van organische afvalcomponenten 
door verhitting bij afwezigheid van vrije zuurstof of voldoende vrije 

zuurstof. 

Recyclaat Stof of materiaal ontstaan uit afvalstoffen waarvoor geldt dat deze 
zonder verdere verwerking toegepast kan worden als grondstof. Dit 
kan nog een afvalstof zijn of al einde-afval als aan de voorwaarden 
hiervan wordt voldaan. 

Recycling * Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt** 
tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van 
organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal. 
 
*: Wet milieubeheer 
 
**:  Het LAP spreekt van het ‘verwerken’ van afvalstoffen en niet 

van het ‘bewerken’ van afvalstoffen. Omdat de definitie van 
recycling letterlijk is ontleend aan de Kra en de Wm, is ervoor 
gekozen om in tegenstelling tot de rest van het LAP hier 
‘bewerken’ als begrip te behouden, maar wordt ook hier 
‘verwerken’  bedoeld. 

Recycling, voorkeurs- 
 

Recycling waarvan middels de methodiek zoals beschreven in ‘bijlage 
9; Uitvoeren van LCA’s i.r.t. het LAP’ is vastgesteld dat deze vorm 
voor een bepaalde afvalstroom significant meer hoogwaardig is dan 

andere vormen van recycling van dezelfde afvalstroom. 
We spreken alleen van voorkeursrecycling wanneer een 
verwerkingsvorm in de sectorplannen bij dit LAP expliciet als 

zodanig is aangemerkt 

Recycling, chemische Proces waarbij de afvalstof op moleculair niveau wordt afgebroken in 

kleinere eenheden (of wordt opgelost), met als oogmerk de 
verkregen kleinere (of opgeloste) eenheden in te zetten bij de 
productie van nieuwe materialen of grondstoffen – al dan niet 
vergelijkbaar met de materialen waaruit de afvalstof bestaat, maar 
niet zijnde brandstoffen. 
 Het gaat hier bijvoorbeeld om afbreken tot eenvoudige 

chemische moleculen als CO, H2, etheen en dergelijke met als 

doel deze vervolgens te gebruiken als basischemicaliën voor de 
productie van nieuwe materialen/producten. Het basisproces om 
het ingangsmateriaal af te breken is in deze gevallen in het 
algemen pyrolyse of vergassen en deze vormen van chemische 

recycling worden aangemerkt als chemische recycling via 
basischemicaliën.  

 Ook het afbreken van polymeren in de oorspronkelijke 
monomeren – zoals bij magnetische depolymerisatie – valt onder 
chemische recycling mits die monomeren vervolgens weer 
dienen als grondstof voor de productie van nieuwe 
materialen/producten. Deze vorm van chemische recycling wordt 
aangemerkt als ‘monomeer chemische recycling’. 

 Solvolyse (=oplossen van het polymeer waarna die in zuivere 

vorm weer opnieuw kan worden ingezet in 
materialen/producten) is ook een vorm van chemische recycling.  

Regeling voor 
uitgebreide 

producenten-
verantwoordelijkheid * 

Door onze Minister vastgesteld besluit of bij of krachtens de Wet 
milieubeheer vastgestelde regels die ervoor zorgen dat producenten 

van producten de financiële of organisatorische verantwoordelijkheid 
dragen voor het beheer van afvalfase van de levenscyclus van een 
product 
 

*: Wet milieubeheer 

Regeneratie van 
afgewerkte olie 
 

Iedere recyclinghandeling waardoor basisoliën kunnen worden 
geproduceerd door raffinage van afgewerkte olie, in het bijzonder 
door uit die olie de verontreinigende stoffen, oxidatieproducten en 
additieven te verwijderen. 

Reinigingsdienstenafval 
 

Afval ingezameld door of in opdracht van gemeentelijke 
reinigingsdiensten dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens 
of bedrijven. Hiertoe behoren plantsoenafval, veegvuil, marktafval, 
drijfafval en riool-, kolken- en gemalenslib. Ook door of in opdracht 
van gemeentelijke reinigingsdiensten verzameld zwerfafval valt 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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hieronder. 

Restafval, huishoudelijk 
 

Mengsel van naar aard en samenstelling verschillende onderdelen 
van huishoudelijk afval dat ontstaat nadat afzonderlijke deelstromen 
(gft-afval, papier/karton, glas, enz.) gescheiden zijn gehouden en 
gescheiden worden ingezameld/afgevoerd. 

Restafval, fijn 

huishoudelijk 

Huishoudelijk restafval dat wordt aangeboden in een minicontainer 

of een restafvalzak, of dat door particulieren wordt gebracht naar 
een (ondergrondse) restafvalcontainer. 

Restafval, grof 
huishoudelijk 

Huishoudelijk afvalstoffen die zo afwijken naar aard, samenstelling of 
omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een 
inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden 
en dat overblijft nadat afzonderlijke deelstromen (grof tuinafval, 
meubels, particulier verbouwingsafval, matrassen, etc.) gescheiden 

zijn gehouden en gescheiden worden ingezameld/afgevoerd. Dit 

omvat ook de restfractie of fractie 'overig' op de milieustraat, alsook 
partijen gemengd grof afval die als zodanig worden aangeboden of 
bij de inzameling ontstaan (denk aan route-inzameling, het gebruik 
van (kraak)perswagens, etc.). 

Restafval van bedrijven 

 

Mengsel van naar aard en samenstelling verschillende onderdelen 

van bedrijfsafval, nadat afzonderlijke deelstromen (keukenafval, 
papier/karton, glas, kunststoffen, enz.) gescheiden zijn gehouden en 
gescheiden zijn afgevoerd. 

Sorteerresidu 
 

Deelstroom uit het sorteren van afval waarin meerdere 
materiaalsoorten voorkomen en die overblijft nadat zoveel mogelijk 
componenten ten behoeve van recycling of nuttige toepassing zijn 
afgescheiden.  
Een sorteerresidu is - anders dan een gemengde fractie - 
redelijkerwijs niet meer geschikt voor verdere sortering/scheiding in 

materialen die dan apart voor recycling geschikt gemaakt kunnen 
worden.  

In het geval van huishoudelijk restafval en gemengd bouw- en 
sloopafval is in ieder geval geen sprake van sorteerresidu (maar van 
‘gemengde fractie’) wanneer het materiaal (nog) niet is verwerkt in 
een mechanische sorteerinstallatie. 

Sorteren  Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van 
samengestelde materialen in de oorspronkelijke materiaalstromen 

Sorteren, Uit-  Handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen 
uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van 
vrijwel schone materiaalstromen 

Sorteren, Voorlopig Sorteren op het moment van de inzameling (met name bij KCA) 

Stedelijk afval *  

 

a) gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 

met inbegrip van papier en karton, glas, metaal, plastic, bioafval, 
hout, textiel, verpakking, afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur, afgedankte batterijen en accu’s, en 
grofvuil, met inbegrip van matrassen en meubels;  

b) gemengd afval en gescheiden ingezameld afval uit andere 

bronnen indien dat afval in aard en samenstelling vergelijkbaar is 
met afval van huishoudens;  

 
Stedelijk afval omvat niet afval van productie, landbouw, bosbouw, 
visserij, septische tanks en het riolerings- en zuiveringsstelsel, met 
inbegrip van zuiveringsslib, afgedankte voertuigen of bouw- en 
sloopafval.  
 
Deze definitie doet geen afbreuk aan de toewijzing van 

verantwoordelijkheden voor afvalbeheer tussen publieke en private 
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actoren 
 
* : Kaderrichtlijn afvalstoffen 

Stedelijk afval, vast Zie ‘Vast stedelijk afval’ 

Stookwaarde 
 

De hoeveelheid energie per massa-eenheid (MJ/kg), die vrijkomt bij 
verbranding van afval. Dit is de calorische waarde minus het 

energieverlies dat optreedt door verdamping van het water dat 
tijdens het verbrandingsproces ontstaat. 

Storten * 
 

Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet verpakt, 
om deze stoffen daar te laten. Storten is een vorm van verwijdering. 

 
*: Wet milieubeheer 

Sturing 

 

Het bevorderen dat het afval op de meest geëigende wijze en plaats 

wordt verwerkt. 

Uitgebreide 
producenten- 
verantwoordelijkheid 

De gehele of gedeeltelijke financiële of organisatorische 
verantwoordelijkheid van degenen die stoffen, mengsels of 
producten in de handel brengen voor het beheer van de van die 

stoffen, mengsels of producten overgebleven afvalstoffen. 

Uitsorteren  Zie ‘sorteren, Uit-’ 

Toepasbare grond of 
baggerspecie 

Partijen grond of baggerspecie die voldoen aan de in het Besluit 
bodemkwaliteit opgenomen maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse industrie, bodemkwaliteitsklasse B of voor 
grootschalige toepassingen op of in de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam. Partijen zijn direct toepasbaar als deze 
zonder verwerking, anders dan ontwateren, toepasbaar zijn op grond 
van het Bbk. 

Uitvoer * 
 

Het Nederland doen verlaten van afvalstoffen naar buiten de 
Europese Gemeenschap, met uitzondering van doorvoer via de 
Gemeenschap. Zie ook ‘export’. 

 
*:  Verordening 1013/2006 [definitie niet 100% letterlijk 

overgenomen] 

Vast stedelijk afval [in 
relatie tot de R1-status 
van AVI’s] 

Huishoudelijk afval en vergelijkbaar afval van bedrijven, industrie en 
instellingen waarbij het niet gaat om waterig afval. 

Verbranden als vorm 
van nuttig toepassen  
 

Het verbranden van afvalstoffen, waarbij het doel voornamelijk is de 
afvalstoffen te gebruiken voor energieopwekking. De afvalstoffen 
vervullen dan namelijk een nuttige functie doordat zij in de plaats 
komen van een primaire energiebron die voor deze functie had 

moeten worden gebruikt. Dit betekent dat verbranden van 
afvalstoffen in een elektriciteitscentrale, cementoven, enz. als 
nuttige toepassing wordt aangemerkt, mits aan twee voorwaarden 
wordt voldaan (zie paragraaf 4.5.2).  

Verbranden als vorm 
van verwijderen 

 

Het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is 
gebouwd voor de verbranding van afvalstoffen, zelfs wanneer bij de 

verbranding de geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt 
teruggewonnen (bijvoorbeeld in een afvalverbrandingsinstallatie 
(AVI) of een draaitrommeloven (DTO)). 

Vergassen 
 

Omzetting van vaste brandstoffen in een energetisch laagwaardig 
gas, door reactie bij gloeitemperatuur met lucht, zuurstof, stoom of 
andere reactieve gassen of mengsels hiervan. 

Vergisten 
 

Onder anaerobe omstandigheden biologisch afbreken van 
afvalstoffen (plantaardig en/of dierlijk). 

Vervoerder  Bedrijf dat afvalstoffen vervoert. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
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Vervoeren Tegen een vergoeding transporteren van afvalstoffen in opdracht van 
ofwel de ontdoener ofwel de ontvanger (in de zin van artikel 10.37 

Wm) van afvalstoffen (Wm, artikel 10.55). Een vergoeding kan een 
financiële vergoeding zijn, maar ook een vergoeding in natura al dan 
niet impliciet of toekomstig. 

Verwerken * 
 

Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen met inbegrip 
van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende 
handelingen. 
 
*: Wet milieubeheer 

Verwijderen * 
 

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs 
indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of 

energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de 
handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn 
afvalstoffen (2008/98/EG).  
 

*: Wet milieubeheer 

Vliegas 

 

Vaste verbrandingsresten die door hun zeer geringe afmetingen in de 

rookgasstroom worden meegevoerd.  

Voorbereidende 
handelingen 

Handelingen met afvalstoffen waarop altijd nog een of meer 
volgende handelingen volgen. Dit kunnen zowel nog volgende 
voorbereidende handelingen zijn als een handeling die de verwerking 

voltooit. R12, R13, D8, D9 en D13 t/m D15 zijn op basis van de 
omschrijving in de Kaderrichtlijn voor het LAP voorbereidende 
handelingen. Hieronder vallen dus meer handelingen dan de 
voorlopige handelingen volgens de Verordening (EG) 1013/2006 
betreffende de Overbrenging van afvalstoffen. 

Voorbereiding voor 

hergebruik * 
 

Nuttige toepassing bestaande uit 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. 

 
*: Wet milieubeheer 

Voorkeursrecycling zie ‘Recycling, voorkeurs-’ 

Voorlopig sorteren  zie ‘Sorteren, Voorlopig’ 

Voorlopige handeling * 

 

Handeling die als zodanig is aangemerkt in de EVOA  

Het betreft handeling met afvalstoffen zoals gedefinieerd in bijlage I 
en II van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) onder D13 t/m 
D15 en R12 en R13. 
 
*:  Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de Overbrenging van 

afvalstoffen. 

Voorlopige nuttige 
toepassing * 

Nuttige-toepassingshandelingen R12 en R13 als omschreven in 
bijlage II van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

 

*: Verordening 1013/2006 

Voorlopige 
verwijdering * 
 

Verwijderingshandelingen D13 t/m D15 als omschreven in bijlage II 
van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). 
 

*: Verordening 1013/2006 

Zeer zorgwekkende stof 

(ZZS) 

Een Zeer zorgwekkende stof (ZZS) is een stof die voldoet aan één of 

meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-
verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische 
stoffen (REACH).  Dit zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
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effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. 

Zelfverzorging 
 

Het streven naar beheer van afvalstoffen binnen de Europese Unie 
(communautaire zelfvoorziening) of binnen de landsgrenzen 

(nationale zelfvoorziening). In dit LAP spreken we ook wel van 
'nationale zelfverzorging'. 

Zelfverzorging, 

nationale  

zie ‘Zelfverzorging’ 

Zuiveringsslib 
 

Slib dat ontstaat bij de biologische zuivering van communaal en 
industrieel afvalwater. 

 

 

F.3.2 Kern van het beleid ten aanzien van begrippen en definities 
 

In deze laatste paragraaf zijn de punten samengevat die de kern vormen van het beleid zoals 
opgenomen in deze bijlage. Overige informatie in deze bijlage is toelichtend. 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 definitie gegeven bij begrippen gemarkeerd met een * is rechtstreeks ontleend aan 

geldende Europese dan wel nationale wet- en regelgeving en daarom niet aan inspraak 
onderhevig. Bij een wijziging van deze definitie in de W&R zal deze bijlage overeenkomstig 

worden aangepast.  
- Alle overige begrippen zijn onderdeel van de kern van beleid. 


