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F.6 bijlage 6; Achtergronden bij indeling naar verwerking 
 
 

F.6.1 Inleiding 
 
Deze bijlage geeft toelichting op bepaalde subparagrafen bij de indeling naar verwerking zoals is 

opgenomen in paragraaf A.4.3. Deze bijlage geeft toelichting en/of onderbouwing van de indeling 
naar verwerking. De volgende bijlage (bijlage F.7) bevat 20 voorbeelden om dit alles te 
verduidelijken. 
 
 

F.6.2 Onderscheid nuttige toepassing en verwijdering algemeen 

(bij paragraaf A.4.4.2) 
 
Op basis van Nederlandse jurisprudentie (Raad van State, 21 juni 2006, zaak 200507728) geldt 
dat handelingen waarvan het belangrijkste doel nuttige toepassing van de afvalstof of van delen 

van de afvalstof is, als nuttige toepassing moet worden benoemd. Om van nuttige toepassing te 
kunnen spreken moet het wel gaan om terugwinning van componenten of fracties die bij het 
toepassen in de plaats komen van andere materialen die voor die functie hadden moeten worden 
gebruikt.  
 
De omvang van de terug te winnen fractie in relatie tot de totale afvalstof of de wijze van 
verwerken van eventuele restfracties speelt bij het kwalificeren als nuttige toepassing in beginsel 

geen rol (Raad van State, 29 oktober 2003, zaak 200005307/1), tenzij de omvang van de 
component waaraan de indeling wordt opgehangen zo minimaal is dat het hoofddoel van de 
verwerking van de afvalstof in redelijkheid99 niet het nuttig toepassen van betreffende afvalstof 
kan zijn. Dit kan dus van geval tot geval verschillen en hier is dus geen algemeen kader te geven. 
De aard en mate van nuttige toepassing moet voldoende zijn om de indeling te rechtvaardigen. 
 

In één verwerkingstap waarin verschillende handelingen plaatsvinden, kunnen voor één bepaalde 

afvalstof alleen of handelingen van nuttige toepassing of handelingen van verwijdering 
plaatsvinden. Worden verschillende afvalstoffen in een bepaalde verwerking verwerkt, dan kan de 
verwerking voor de ene afvalstof anders getypeerd worden dan voor de andere afvalstof (dit blijkt 
uit de jurisprudentie Raad van State, 14 juni 2006, zaak 200510500/1).  
 
De indeling naar nuttige toepassing of verwijdering van een handeling hoeft niet gelijk te zijn aan 

de indeling van de inrichting/installatie waarin de afvalstof wordt verwerkt. In een installatie voor 
nuttige toepassing kan een bepaalde afvalstof ook worden verwijderd (zie voor een verdere uitleg 
hierover paragraaf F.6.6, thermische verwerking, de 50% organisch eis). Een voorbeeld is het 
verwerken van waterig afval in een AVI met de R1-status (installatie voor nuttige toepassing), dit 
is voor het waterig afval toch een D10-handeling. Ook kan op een stortplaats 
(verwijderingsinrichting) afval nuttig worden toegepast (zie paragraaf F.6.7, op of in de bodem 
brengen, punt 2). 

 
 

F.6.3 Onderscheid één of meer handelingen (bij paragraaf A.4.4.4) 
 

Elke handeling kan worden ingedeeld als nuttige toepassing of verwijdering. Daarom moet dus 

duidelijk zijn wanneer sprake is van één handeling of van meerdere handelingen. Dit is vooral van 
belang bij grensoverschrijdend transport van afval. Het Hof van Justitie stelt (o.a. uitspraak 3 

                                                
99  Bij deze ‘redelijkheidsbeoordeling’ gaat het niet alleen om het percentage nuttige toepassing; het oogmerk 

van de handeling, de verhouding nuttige toepassing/verwijdering en de kosteneffectiviteit kunnen ook 
meespelen. Bij grensoverschrijdend afvaltransport spelen volgens de EVOA onder meer een rol: 
- de verhouding tussen de wel en niet nuttig toe te passen afvalstoffen, 
- de geschatte waarde van het materiaal dat uiteindelijk nuttig wordt toegepast, of 
- de kosten van de nuttige toepassing en de kosten van verwijdering van het niet nuttig toe te passen 

gedeelte. 
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april 2003, zaak C-116/01) dat voorbehandelingen als zelfstandige handelingen moeten worden 
ingedeeld en dat de eerste handeling die een afvalstof na de overbrenging ondergaat, bepalend is 
voor de indeling van een verwerkingsstap als handeling van nuttige toepassing of verwijdering. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sluit zich hierbij aan (o.a. in uitspraken 
van 14 juni 2006, zaaknr. 200510500/1 en 10 oktober 2007, zaaknr. 200608176/1). Een 

handeling is een (deel van een) verwerkingsproces dat zelfstandig en integraal wordt uitgevoerd.  
 
Meerdere processtappen die volgtijdelijk zijn, elkaar direct opvolgen en een duidelijke samenhang 
vertonen, vormen samen één verwerkingsproces, vaak ook samen in één installatie. Om alle 
stappen die binnen één installatie worden doorlopen ook als één handeling te kunnen beoordelen, 
is het in ieder geval noodzakelijk dat de stappen horen bij een proces dat als geheel is ontworpen 
om een afvalstroom te verwerken. Het feit dat alle stappen binnen één installatie plaatsvinden is 

echter niet direct doorslaggevend om te concluderen dat het ook om één handeling gaat. Bij één 
handeling moet het namelijk gaan om samenhangende stappen die in redelijkheid niet in tijd en 

plaats gescheiden kunnen worden. Andersom is het feit dat processtappen in verschillende 
installaties en/of naar tijd gescheiden plaatsvinden wel een indicatie dat het om verschillende 
handelingen gaat. 
 
Op basis van bovenstaande spreken we dus niet van één, maar van meerdere handelingen: 

- wanneer sprake is van een apart uitgevoerde of apart uitvoerbare voorverwerking die wordt 
gevolgd door de latere, feitelijke inzet van het verkregen materiaal elders of na opslag; 

- wanneer een verwerkingsstap zich specifiek richt op het verwijderen van een bepaalde 
component en wanneer het uitvoeren en afronden van die stap noodzakelijk is voordat 
bepaalde andere verwerkingen kunnen of mogen worden gestart. 

 
Het feit dat afvalstoffen bij een verwerkingsinrichting eerst in opslag worden genomen wordt als 

zodanig niet als zelfstandige handeling meegenomen. De afvalstoffen zijn namelijk niet specifiek 
overgebracht om te worden opgeslagen maar om te worden verwerkt.  
 
Ook de controle (monstername / analyse) of een afvalstof voldoet aan bepaalde criteria is geen 
aparte handeling. Hiermee wordt de afvalstof niet verwerkt. Dit is een onderdeel van een 

handeling waarmee gecontroleerd wordt of het proces goed verlopen is. Alleen als controle wordt 

uitgevoerd bij voorbereiding voor hergebruik kan dit een zelfstandige handeling zijn. In de 
definitie van voorbereiden voor hergebruik is opgenomen dat controleren onderdeel kan zijn van 
deze verwerkingswijze. 
 
In één verwerkingstap kunnen voor dezelfde afvalstof alleen of handelingen van nuttige 
toepassing of handelingen van verwijdering plaatsvinden (HvJ, zaak C-6/00 en zaken C-307/00 
t/m C-311/00). 

 
 

F.6.4 Overwegingen en achtergronden bij voorbereidende handelingen  
(bij paragraaf A.4.4.5.2) 
 
In deze paragraaf wordt soms gesproken van voorbereidende handelingen en soms van 
voorlopige handelingen: 
- De handelingen R12, R13, en D13 t/m D15 en D8 en D9 worden getypeerd als voorbereidende 

handelingen. Deze typering wordt gebruikt wanneer de verwerking van de afvalstof met deze 

handeling niet wordt voltooid. Na deze handelingen moeten in ieder geval nog volgende 

handelingen plaatsvinden om de verwerking van de afvalstoffen te voltooien. Het onderscheid 
nuttige toepassing / verwijdering bij een voorbereidende handeling hangt af van de indeling 
van de handeling waarmee de verwerking daadwerkelijk wordt voltooid. De 
vervolghandelingen zijn dus relevant voor de juiste indeling van de voorbereidende handeling. 

- Een deel van de voorbereidende handelingen (nl. R12, R13, en D13 t/m D15) zijn in de EG-
verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) aangemerkt als voorlopige handelingen. 

Voor deze handelingen zijn aanvullende voorschriften bij overbrenging voor voorlopige 
handelingen van toepassing (art. 15 EVOA). 

 
Wanneer het LAP spreekt over voorbereidende handelingen is dit dus ruimer dan wat in het kader 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
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van de EVOA wordt aangemerkt als voorlopige handeling en het betreft dan ook D8 en D9. Voor 
het al of niet van toepassing zijn van aanvullende voorschriften bij overbrenging voor voorlopige 
handelingen blijft vanzelfsprekend EVOA zelf bepalend. 
 
Voorlopige handelingen voor EVOA zijn regelmatig aan de orde wanneer sprake is van meerdere 

stappen in een proces en wanneer fracties van een afvalstroom bij een derde bedrijf verder zullen 
worden verwerkt. De eerste handeling is dan vaak een voorlopige handeling - denk aan sorteren, 
scheiden, drogen, etc. - en afhankelijk van de vervolghandeling is deze voorlopige handeling 
nuttige toepassing (vaak R12) of verwijdering (vaak D13). 
 

Voorbeeld afweging wel of geen voorbereidende handeling 
 
- Het verbranden van een afvalstof valt onder D10 (of R1). Nadat het verbrandingsproces heeft 

plaatsgevonden conform de omschrijving in de bijlagen bij de Kra, is deze verwerking voltooid. Dat 
er bij de verbranding residuen ontstaan die verder moeten worden verwerkt, betekent niet dat er 
daardoor sprake is van een voorbereidende handeling. Kwalificatie als D10 (of R1) is dus juist. Als 
de verwerking met de handeling is voltooid, blijven de vervolghandelingen buiten beeld voor de 
indeling van de uitgevoerde handeling. 

- Wanneer metaal wordt afgescheiden uit een mengsel om later te worden ingezet in een 

staalfabriek, is handeling R4 pas aan de orde bij de daadwerkelijke inzet in de staalfabriek: pas 
daar wordt metaal geschikt gemaakt voor een nieuwe toepassing, wordt primair materiaal 
uitgespaard en is de recycling voltooid. Het uitsorteren van metaal is dus geen R4, maar een 
voorbereidende handeling (R12) die later wordt gevolgd door R4100. 

 

F.6.4.1 Voorbereidende handeling leidt tot deelfracties 
Het kan voorkomen dat een voorbereidende handeling leidt tot meerdere deelfracties waarvan 
een deel vervolgens nuttig wordt toegepast en een ander deel wordt verwijderd. Of de 
voorbereidende handeling dan een handeling van nuttige toepassing is, hangt af van het oogmerk 

ervan. In het geval dat de verwerking als geheel duidelijk gericht is op het nuttig kunnen 
toepassen van betreffende deelfractie(s), dan betreft de voorbereidende handeling ook een 
nuttige toepassing. Is echter duidelijk dat het (of een) hoofddoel van de inzet in redelijkheid niet 
het nuttig toepassen van betreffende component(en) kan zijn dan is het verwijderen. Dit kan dus 

van geval tot geval verschillen en hier is dus geen algemeen kader te geven. De aard en mate van 
nuttige toepassing van de betreffende deelfractie(s) moet voldoende zijn om de indeling van de 

voorbereidende handeling als nuttige toepassing te rechtvaardigen. 
 

F.6.4.2 Scheiden en sorteren van mengsels van afval 
In de meeste gevallen is scheiden en sorteren een losstaand proces en vindt de daadwerkelijke 
inzet van de vrijkomende deelfracties later en/of elders plaats. In dat geval is sprake van een 
voorbereidende handeling101. Deze voorbereidende handeling is aan te merken als nuttige 

toepassing (R12), als 
- de scheiding/sortering als hoofddoel heeft het afscheiden van fracties die uiteindelijk nuttig 

worden toegepast, en 
- aannemelijk is gemaakt (bij overbrenging op basis van de gegevens in het 

kennisgevingsdossier) dat ten minste een deel van deze componenten of fracties uiteindelijk 
ook nuttig wordt toegepast. 

 

In de volgende situaties is indeling als R12 dus niet aan de orde: 
- Het gaat om scheiden/sorteren gevolgd door verwijderen door verbranding van een deel van 

het afval en storten van het restant. In dit geval gaat de voorbehandeling immers niet vooraf 
aan nuttige toepassing. Dan gaat het om D13. 

- Er is slechts sprake van het - in het kader van de acceptatiecontrole - afscheiden van bepaalde 
componenten uit aangevoerde afval om bijvoorbeeld het verbrandingsproces in een AVI soepel 

te laten verlopen of omdat bepaalde componenten niet in de betreffende installatie mogen 

                                                
100  Uitsluitend wanneer een dergelijke metaalfractie voldoet aan einde-afvalcriteria of –voorwaarden kan al 

eerder in het verwerkingsproces dan bij inzet in de staalfabriek sprake zijn van R4. Zie hiervoor hoofdstuk 
B.6 ‘Onderscheid afvalstof en product’.  

101  Dit kan anders zijn wanneer het product van de handeling voldoet aan artikel 1.1, achtste lid, van de Wm. 
Zie hiervoor paragraaf A.4.4.5.1. 
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worden verbrand. In een dergelijk geval is het hoofddoel van de sortering immers niet het 
afscheiden van fracties voor opnieuw gebruik, ook niet wanneer een dergelijke ongewenste 
component uiteindelijk wel voor nuttige toepassing wordt afgevoerd. Het betreft slechts een 
incidentele actie. 

- Het is noodzakelijk dat eerst een bepaalde, duidelijk aanwijsbare en tot de afvalstroom 

behorende component of fractie moet worden afgescheiden die daarna wordt verwijderd 
alvorens kan worden begonnen met het scheiden of sorteren om nuttig toepasbare 
componenten of fracties te verkrijgen (zie onder meer uitspraak Raad van State van 21 
februari 2007, nr. 200606331/1). Er is in dit geval sprake van D13. Voorbeeld hiervan is het 
verwijderen van asbest102 uit sloopschepen. Dit betekent onder meer dat sloopschepen die in 
Nederland zijn ontdaan van het noodzakelijk te verwijderen asbest, bij uitvoer wel als R12 
kunnen worden ingedeeld als ze in het buitenland worden gesloopt en de daarbij vrijkomende 

componenten en fracties nuttig worden toegepast. 
- Handelingen die leiden tot een materiaal dat wordt aangemerkt als een 'einde-afval' zie 

hiervoor paragraaf A.4.4.5.1. 
 

F.6.4.3 Voorbehandeling gericht op latere verwijdering 
In bepaalde gevallen worden afvalstoffen voorbehandeld voordat deze worden verwijderd. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om (niet limitatief): 
- biologisch drogen/stabiliseren t.b.v. verwijderen door storten;  
- mechanisch-fysisch afscheiden van een waterlaag (die wordt geloosd) t.b.v. het kunnen 

verbranden van overige deelfractie (als vorm van verwijdering); 
- omvormen van materiaal tot een monoliet t.b.v. storten; 
- etc. 
 

Dit soort handelingen worden ingedeeld als voorbereidende handelingen D8, D9 of D13 wanneer 
wordt voldaan aan de volgende kenmerken: 
- De voorbereiding betreft een aparte afgeronde handeling die wordt gevolgd door een 

verwijderingshandeling, en 
- het oogmerk van de handeling is om een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen mogelijk 

te maken. Dat betekent dat er geen deelfracties nuttig worden toegepast of dat die nuttige 

toepassing in redelijkheid niet het doel van de verwerking van de afvalstof kan zijn. 
Of 
- De voorbereiding betreft een aparte afgeronde handeling die wordt gevolgd door een 

verwijderingshandeling, en 
- het is noodzakelijk dat eerst een bepaalde, duidelijk aanwijsbare en tot de afvalstroom 

behorende component of fractie moet worden afgescheiden die daarna wordt verwijderd 
alvorens begonnen kan worden met het scheiden of sorteren om nuttig toepasbare 

componenten of fracties te verkrijgen (zie ook de vorige subparagraaf onder ‘Indeling als R12 
is dus bijvoorbeeld niet aan de orde in de volgende gevallen’). 

 

F.6.4.4 Mengen, verdunnen, reinigen of drogen als voorbereidende handeling 
Mengen of verdunnen kan een aparte handeling zijn indien deze handeling niet onlosmakelijk 
gekoppeld is aan een vervolghandeling. Hieronder valt bijvoorbeeld het impliciet mengen en 

verdunnen wanneer partijen afvalstoffen worden samengevoegd in opslagtanks of op 
opslaglocaties worden opgebulkt. Deze aparte menghandeling kan dan als volgt worden 
ingedeeld: 
- Bij zelfstandig mengen of verdunnen is sprake van nuttige toepassing (R12) als duidelijk is dat 

de afvalstof wordt gemengd of verdund ten behoeve van latere verwerking (of verwerking 
elders) en deze latere verwerking in de samenstelling vóór het mengen of verdunnen wordt 

aangemerkt als handeling van nuttige toepassing. 
- In het kader van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is dus de samenstelling van 

het afval zoals dit wordt overgebracht bepalend. Een afvalstof die, vanwege bijvoorbeeld het 
watergehalte niet kan worden gezien als brandstof, kan dus niet voor R1 worden overgebracht 
naar het buitenland omdat in het buitenland opmenging zal plaats vinden tot een mengsel dat 

                                                
102  Het hier genoemde asbest is slechts een voorbeeld. Het kan ook gaan om andere gevaarlijke afvalstoffen 

zoals oliën en gevaarlijke ladingrestanten die als eerste (moeten) worden weggenomen om daarna te 
worden verwijderd. 
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wel als brandstof kan worden ingezet. 
- In andere gevallen wordt mengen of verdunnen aangemerkt als een verwijderingshandeling, in 

het algemeen D13.  
In hoeverre mengen of verdunnen is toegestaan wordt in hoofdstuk D.4 ‘Mengen van afvalstoffen’ 
behandeld. 

 
Afscheiden van een verontreiniging uit een afvalstof (d.w.z. reinigen) of mechanisch, biologisch of 
thermisch drogen kan een stap zijn in een geïntegreerd proces, maar kan ook als losstaande 
(voor)stap worden uitgevoerd. In het laatste geval is sprake van een aparte handeling en is 
indeling als voorbereidende handeling aan de orde. 
 
 

F.6.5 Recycling/terugwinning van materialen en stoffen (bij paragraaf 
A.4.4.6) 
 

Een afvalstof is gerecycled als duidelijk is dat het een product, materiaal of stof is die opnieuw 
gebruikt gaat worden en daarmee andere stoffen vervangt. Belangrijk hierbij is dat de afvalstof 
opnieuw in de economie gebruikt gaat worden. Wordt bovendien ook voldaan aan art. 6 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, dan kan er vanaf dat moment sprake zijn van een einde afvalstof (zie 
hiervoor hoofdstuk B.6 ‘Onderscheid afvalstof en product’). 
 
Het hiervoor staande betekent het volgende: 

 
Indelen als handeling R3, R4 of R5 

- Er is sprake van respectievelijk R3, R4 of R5 als een afvalstof met deze handeling wordt 
ingezet met als hoofddoel recycling/terugwinning, waarbij sprake is van vervanging103 van 
primaire 
a) organische stoffen104 niet zijnde oplosmiddelen,  
b) metalen of metaalverbindingen, of 

c) anorganische materialen. 
- Zie onder meer uitspraak Raad van State van 14 juni 2006, nr. 200510500/1. 

- Er is geen sprake van R3, R4 of R5 als ook nog geen sprake is van feitelijke vervanging van 
primaire materialen, maar slechts van het beschikbaar krijgen van de materialen voor latere 
nuttige toepassing (zie onder meer uitspraak Raad van State nr. 200404406/1). In dit geval is 
wel sprake van een voorbehandeling die als aparte voorbereidende handeling wordt 

aangemerkt. Feitelijke inzet als R3, R4 of R5 vindt later en/of elders plaats. De voorbereidende 
handeling wordt dan aangemerkt als R12.105 

- Als een handeling is aangeduid als R3, R4 of R5 betekent dit niet dat dit altijd een 
recyclinghandeling is. Met de wijziging van de Kra middels richtlijn (EU) 2018/851 zijn de 
voetnoten van sommige R-nummers aangepast. Hierdoor kunnen ook ‘voorbereiden voor 
hergebruik’ en, voor R3 en R5, ook opvulling onder deze R-handelingen vallen. 

 

Indelen als handeling R2, R6, R7, R8 of R9 
- Er is sprake van een handeling als bedoeld onder respectievelijk R2, R6, R7, R8 of R9 als een 

afvalstof met deze handeling wordt ingezet in een proces dat primair is gericht op het 
terugwinnen uit het afval van:  
a) oplosmiddelen; 
b) zuren of basen; 

c) bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan; 

d) bestanddelen uit katalysatoren; of  
e) olie.  

- Onder terugwinnen valt hierbij zowel het beschikbaar krijgen van componenten zodat deze 

                                                
103  Onder voorwaarden kan – in plaats van daadwerkelijk vervangen - het al voldoende zijn dat het 

materiaal geschikt is om primaire materialen te vervangen. Zie hiertoe ook paragraaf A.4.4.5.1. 
104  Hieronder valt ook composteren en/of vergisten van biologisch afbreekbaar afval, mits dit wordt gevolgd 

door recycling van het overblijvende digestaat. 
105  Is van het geproduceerde materiaal de status van afvalstof vervallen dan kan toch sprake zijn van een 

handeling waarmee de verwerking is voltooid. Zie hiertoe ook paragraaf A.4.4.5.1. 
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elders kunnen worden ingezet en daar primair materiaal kunnen vervangen, als het direct in 
een proces gebruiken van de afvalstof en daarmee uitsparen van primair materiaal. Zie onder 
meer uitspraak Raad van State van 21 juni 2006, nr. 200507728/1. Hierbij is dus geen sprake 
van R12.  

- Terugwinnen van een component om deze vervolgens te verwijderen valt niet onder R2, R6, 

R7, R8 of R9. 
- Ook handelingen die leiden tot een stof/materiaal dat nog niet geschikt is om te worden 

ingezet als secundaire stof zonder verdere verwerkingen te ondergaan die vergelijkbare 
primaire grondstoffen niet behoeven te ondergaan, vallen niet onder R2, R6, R7, R8 of R9. 

 
Indelen als handeling R10 

- Er is sprake van R10 als een afvalstof met de handeling wordt uitgereden ten behoeve van 

landbouwkundige of ecologische verbetering, mits wordt voldaan aan de op de plaats van inzet 
geldende toepassingsnormen en andere wet- en regelgeving. Is wel sprake van een aparte 

voorbehandeling die nodig is om de afvalstof te kunnen/mogen uitrijden, dan betreft het 
eerder R12. 

 
 

F.6.6 Thermisch verwerken van afvalstoffen (bij paragraaf A.4.4.7.1) 
 
Zoals aangegeven in paragraaf A.4.4.7.1 is bij het indelen van thermische verwerking het primair 
beoogde doel van de verwerking bepalend voor het indelen als nuttige toepassing dan wel als 
verwijdering. De volgende situaties kunnen aan de orde zijn: 
1. De thermische verwerking is niet primair gericht op het vernietigen, omzetten of verbranden 

van de afvalstof (indelen anders dan R1 of D10); 
2. De afvalstof wordt thermisch verwerkt met als primair oogmerk het vernietigen, omzetten of 

verbranden van de afvalstof al dan niet met terugwinning van energie (indelen als R1 of D10). 
 
Ad.1  
Het is mogelijk om thermische verwerking in te delen als een andere vorm van nuttige toepassing 

dan R1. Bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van inerte materialen die na (of door middel 

van) de thermische behandeling nuttig kunnen worden toegepast. Een ander voorbeeld is het 
verkrijgen van organische stoffen die bedoeld zijn als grondstof voor een product, niet zijnde een 
brandstof. Het beleidskader noemt vier voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om thermisch 
verwerken als een andere handeling van nuttige toepassing in te delen (anders dan R1):  

a. Het hoofddoel van de installatie is het produceren of terugwinnen van een elders in te 
zetten component als vervanging van primair materiaal; het vermijden van de inzet van 

primair materiaal mag geen neveneffect zijn van een als verwijdering bedoelde handeling; 
het vermijden van de inzet van primair materiaal betreft geen vervanging van andere 
brandstof;  

b. Het eerste oogmerk van die verdere inzet is bedoeld om primaire grondstoffen te besparen;  
Er is sprake van een handeling van nuttige toepassing (veelal R4 of R5), als afvalstoffen niet 
primair ten behoeve van verbranding in de thermische installatie worden gebracht, maar met het 
oog op het terugwinnen van componenten uit het afval of het verwerken in het eindproduct. Zie 

onder meer uitspraak Raad van State van 14 juni 2006, nr. 200510500/1. 
c. Er worden ook daadwerkelijk primaire grondstoffen bespaard in het proces zelf of bij een 

latere toepassing. Indien hieraan niet wordt voldaan is sprake van verwijdering. 
d. Er wordt gestuurd op de selectie van (afval)stoffen die worden ingezet in het thermische 

proces. 
 

Er kan hierbij (niet limitatief) gedacht worden aan: 
- Processen als thermische reiniging van grond of teerhoudend asfalt. 
- Inzet van olie/actief-kool/kunststof in hoogovens als reductiemiddel. 
- Het verglazen van inert materiaal tot een toepasbare bouwstof in een speciaal daarvoor 

opgerichte installatie. 
- De inzet van afvalstoffen in bijvoorbeeld een cementoven waarbij het niet gaat om de energie-

inhoud, maar om het benutten van het inerte deel als vulstof in cement. 

- Hierbij moet – uit het aandeel inert materiaal en het wel of niet aanwezig zijn van 
componenten die daadwerkelijk bijdragen aan het product (i.c. cement) – wel aannemelijk zijn 



 

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

 

 

 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 344 van 419 

dat de verwerking inderdaad primair het gebruik van het inerte deel als oogmerk heeft. 
- Het verbranden van geselecteerde afvalstoffen ten behoeve van het terugwinnen van 

componenten (vaak chloor of zwavel) in een speciaal voor die terugwinning opgericht 
installatie of een installatie die bij gebrek aan afval primaire grondstoffen zou inzetten. Met dit 
laatste wordt bedoeld dat als er geen afvalstof is, de productie wel doorgaat maar dan met 

primaire grondstoffen. 
- Het thermisch breken van een organische afvalstof om de vrijgekomen componenten later toe 

te passen in producten die niet verbrand gaan worden.  
 
In de voorbeelden in de volgende bijlage komt bovenstaande in meer detail aan de orde. 
 
Ad.2 

Als een afvalstof wordt ingezet in een thermische installatie met als primair resultaat het 
vernietigen, omzetten of verbranden (veelal oxidatie) kan het gaan om inzet als vervanging van 

primaire brandstoffen of om het verwijderen van afvalstoffen. Het kan dus zowel een R1 als een 
D10 handeling zijn. 
 
Voor het maken van het onderscheid tussen verbranden als vorm van verwijdering (D10) en 
verbranden als vorm van nuttige toepassing (inzet als brandstof, R1) is in eerste instantie het 

doel waarvoor de verbrandingsinstallatie is ontworpen bepalend. In sommige gevallen is ook het 
gehalte organische stof106 in het afval relevant voor het onderscheid R1-D10.  
 
Een verbrandingsinstallatie die primair is ontworpen om afvalstoffen te verwijderen/vernietigen is 
altijd een installatie voor verwijdering waar een D10-handeling plaatsvindt. De Kra maakt hierop 
één uitzondering. In bijlage II, handeling R1, van die richtlijn is namelijk aangegeven dat 
verbrandingsinstallaties die specifiek zijn bestemd om vast stedelijk afval te verwerken en daarbij 

een minimale vastgestelde energie-efficiëntie hebben, kunnen worden aangemerkt als een 
installatie voor nuttige toepassing (R1-installatie107). 
 

Vast stedelijk afval bij R1-AVI’s 
 
Naast het algemene begrip ‘stedelijk afval’ hanteert het LAP ook de begrippen ‘vast stedelijk afval’ en 
‘gemengd stedelijk afval’. Deze hebben een verschillende betekenis en hiervoor wordt verwezen naar 
‘bijlage 3; Lijst van gebruikte termen, begrippen en definities’. 
 
AVI’s die vast stedelijk afval mogen en kunnen verwerken komen in aanmerking voor de R1-status op 
basis van bijlage II van de Kra. Het vast stedelijk afval dat in R1-AVI’s wordt verwerkt wordt ook altijd 
nuttig toegepast. Dit volgt uit overweging 20 van de Kra ‘In deze richtlijn moet worden verduidelijkt in 
welke gevallen de verbranding van vast stedelijk afval energie-efficiënt is en kan worden beschouwd als 
een nuttige toepassing’. In Bijlage II van de Kra is bij de handeling R1 uitgewerkt wanneer een installatie 
die vast stedelijk afval verwerkt een installatie voor nuttige toepassing kan zijn (AVI met de R1-status). 
Het verbranden van vast stedelijk afval in een AVI’s met de R1-status is dan conform overweging 20 een 
handeling van nuttige toepassing (R1).  
 
Een duidelijke omschrijving van wat onder ‘vast stedelijk afval’ valt, is niet gegeven in de Kra, noch in de 
Guidelines on the R1 energy efficiency formule in Annex II of Directive 2008/98/EC’ van de EC Deze 
Guidelines verwijst voor stedelijk afval naar hoofdstuk 20 van EU-beschikking 2000/532/EG. In de 
vervallen Richtlijn betreffende verbranding van afval is opgenomen dat ongesorteerd stedelijk afval is 
‘huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te 
vergelijken is met huishoudelijk afval, behoudens de in de bijlage van Beschikking 94/3/EG (2) Eural 
onder 20.01.xx genoemde fracties die afzonderlijk aan de bron worden ingezameld en de onder 20.02.xx 

van die bijlage genoemde andere afvalstoffen’. Een duidelijke omschrijving van vast stedelijk afval wordt 
dus ook hier niet gegeven. 
 
Voor de toepassing van de R1-formule wordt in het LAP voor vast stedelijk afval aangehouden 
‘huishoudelijk afval en vergelijkbaar afval van bedrijven, industrie en instellingen waarbij het niet gaat 
om waterig afval’. 

                                                
106  Met organische stof wordt hierbij bedoeld een stof bestaande uit moleculen met chemische verbindingen 

die het element koolstof bevatten. 
107  In hoofdstuk B.10 ‘Andere nuttige toepassing’ wordt aangegeven op welke wijze installaties als R1 kunnen 

worden aangemerkt. 
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Over het onderscheid tussen verbranden op land (D10, verwijdering) en het nuttig toepassen van 
afval als brandstof (R1, nuttig toepassen) heeft het Hof van Justitie op 13 februari 2003 twee 
uitspraken gedaan, te weten het Duitsland-arrest (C-228/00) en het Luxemburg-arrest (C-
458/00). Deze uitspraken houden het volgende in: 

 
V1. Er is sprake van ‘verbranding op land’ (D10, verwijdering) als afvalstoffen worden verbrand 

in een installatie die speciaal is ontworpen met het oog op de verwijdering (thermische 
vernietiging) van afvalstoffen, zelfs wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte 
geheel of gedeeltelijk wordt teruggewonnen (HvJ C-458/00, rechtsoverweging 41). 

 
Zoals hiervoor is aangegeven, kunnen verbrandingsinstallaties die specifiek zijn bestemd om 

vast stedelijk afval te verwerken, worden aangemerkt als een installatie voor nuttige 
toepassing (R1-installatie) als ze boven een bepaalde energie-efficiëntie uitkomen. Voor de 

indeling naar verwerking van afvalstoffen in een AVI geldt: 
a) Het verbranden van vast stedelijk afval in een R1-AVI is nuttige toepassing (R1). Die 

status krijgen ze alleen voor het verbranden van vast stedelijk afval.  
b) Als in een R1-AVI ook andere afvalstoffen dan vast stedelijk afval worden verbrand, zal 

voor deze afvalstoffen voldaan moeten worden aan hetgeen onder V2 is opgenomen. Het 

zou immers vreemd zijn als het verbranden van een bepaalde afvalstof (anders dan vast 
stedelijk afval) in een R1-AVI wel als nuttige toepassing zou worden aangemerkt, terwijl 
het verbranden van diezelfde afvalstof in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale niet 
wordt aangemerkt als nuttige toepassing. 

Het verbranden van afval in een AVI zonder R1-status wordt aangemerkt als verwijdering 
(D10). 
 

V2. Het verbranden van afvalstoffen kan worden aangemerkt als ‘hoofdgebruik als brandstof of 
een andere wijze van energieopwekking’ (R1, nuttige toepassing) als 
- er geen sprake is van een installatie die speciaal is ontworpen ten behoeve van het 

verwijderen van afvalstoffen, en als 
- het verbranden voornamelijk tot doel heeft de afvalstoffen te gebruiken voor 

energieopwekking (uitspraak HvJ C-228/00, rechtsoverweging 41). 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 aangewend (HvJ C-
228/00, rechtsoverweging 46). 

 
Dit betekent dat verbranden van afvalstoffen in een elektriciteitscentrale, cementoven, enz. 
als R1 wordt aangemerkt, mits aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: 
a) bij de verbranding moet meer energie worden opgewekt en teruggewonnen dan bij het 

verbrandingsproces wordt gebruikt en een deel van het surplus aan energie moet 
daadwerkelijk worden gebruikt, hetzij onmiddellijk, in de vorm van warmte, hetzij na 
omzetting in de vorm van elektriciteit (HvJ C-228/00, rechtsoverweging 42); 

b) het merendeel van de afvalstoffen moet worden verbrand bij de handeling en het 
merendeel van de vrijgekomen energie moet worden teruggewonnen en gebruikt (HvJ C-
228/00, rechtsoverweging 43). Omdat het merendeel van de afvalstoffen moet worden 
verbrand, moeten de afvalstoffen voor meer dan 50% bestaan uit organische stof. Bij het 

bepalen van het aandeel organische stof wordt ook in het afval aanwezig water in 
beschouwing genomen, ofwel het gaat om het percentage organische stof betrokken op 
de totale hoeveelheid afval (natte basis) en niet op basis van het droge stofgehalte. In het 

afval aanwezig water wordt hierbij meegeteld bij de niet-organische fractie. Het gehalte 
op het moment van invoer in de verbrandingsinstallatie is bepalend, ofwel ook via 
separate droging vooraf (voorverwerking) - voor of na de overbrenging - kan aan deze 

voorwaarde worden voldaan. 
 
V3. Wanneer niet aan de hiervoor onder a. en b. genoemde voorwaarden wordt voldaan, is 

sprake van verbranding op land (D10, verwijdering), ook wanneer de installatie niet specifiek 
is ontworpen ten behoeve van de verwerking van afvalstoffen (HvJ C-228/00, 
rechtsoverweging 52). 
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De volgende bepalingen zijn aanwijzingen dat bij het onderscheid tussen V1 en V2/3 een 
handeling voornamelijk de nuttige toepassing van afvalstoffen tot doel heeft: 
1) het feit dat de installatie, indien deze niet door afvalstoffen wordt bevoorraad, gebruik maakt 

van een primaire energiebron om haar activiteiten voort te zetten (HvJ C-458/00, 
rechtsoverweging 44); 

2) het feit dat de exploitant van de verwerkingsinstallatie de producent of houder van de 
afvalstoffen een betaling verschuldigd is bij de levering van de afvalstoffen (HvJ C-458/00, 
rechtsoverweging 44); 

3) Het soort afvalstof dat verwerkt wordt en de mogelijke alternatieve toepassingen (als er geen 
hoogwaardiger andere toepassingen zijn, is er een indicatie dat de installatie is opgericht voor 
het omzetten/vernietigen van de afvalstof); 

4) De doelmatigheid van de omzetting, hierbij wordt de hoeveelheid en de kwaliteit 

meegenomen; 
5) Doel van de installatie bij het oprichten; 

6) Verdienmodel van de installatie. 
 
Na een R1- of D10-handeling is de verwerking voltooid. Vaak zal er dan een nieuwe afvalstof zijn 
ontstaan, die een eigen verwerking behoeft en daarvoor apart wordt ingedeeld. 
 

 

F.6.7 Op of in de bodem brengen (bij paragraaf A.4.4.7.2) 
 
Bij het op of in de bodem brengen van afval kan sprake zijn van D1, R3, R5 of R-handeling zonder 
nummer108. 

 
Inzet van afval voor voorzieningen op stortplaatsen: D1 of nuttige toepassing? 

In hoofdstuk B.12 ‘Storten’ wordt in paragraaf B.12.9.2 uitvoerig ingegaan op de voorwaarden 
waaronder het toepassen van afvalstoffen voor voorzieningen beschouwd kan worden als nuttige 
toepassing. De kernbepalingen hieruit zijn ook opgenomen in paragraaf A.4.4.7.2 (bullets 1 en 2). 
 

Indelen van de toepassing van afval in mijnen en groeves 

Een ander aspect waarbij de vraag aan de orde is of sprake is van D1 of nuttige toepassing is het 
gebruik van afvalstoffen voor herstel van in het kader van delfstofwinning afgegraven terreinen 
(dagbouw) of het opvullen van ondergrondse mijnen. In A.4.4.7.2 worden de volgende situaties 
beschreven: gebruik van afvalstoffen voor opvulling van uitgegraven terreinen (groeves aan de 
oppervlakte), het gebruik van afvalstoffen om ondergrondse mijnen te stabiliseren, specifiek de 
inzet in zoutcavernes. 

 
Als het gaat om het stabiliseren van ondergrondse mijnen of cavernes is in jurisprudentie het 
volgende bepaald: het gebruik van afvalstoffen voor de vervaardiging van mortels die gebruikt 
worden in ondergrondse mijnen om instorten tegen te gaan, kan onder voorwaarden worden 
aangemerkt als een handeling van nuttige toepassing (‘andere nuttige toepassing’ in de 
afvalhiërarchie, R-handeling zonder nummer). De afvalstoffen moeten in de plaats komen van 
primaire grondstoffen die anders hadden moeten worden gebruikt én er moet sprake zijn van een 

opvulplicht of opvulnoodzaak.  
 
Deze voorwaarde van vervangen van primaire materialen geldt ook voor het gebruik van 
afvalstoffen als vulstof in zoutkoepels. Volgens bestaande jurisprudentie moet hier bovendien 

sprake zijn van een opvulplicht of een opvulnoodzaak om aangemerkt te kunnen worden als 
andere nuttige toepassing. Indien niet kan worden aangetoond dat er een opvulplicht of 

opvulnoodzaak is, is sprake van storten en betreft het een verwijderingshandeling D1. 
 
Als het opvullen t.b.v. stabilisatie is voltooid, is de verwerking voltooid. Toch blijft na toepassing 
nog steeds sprake van een afvalstof. Deze heeft wel de toepassing van primaire grondstoffen 
voorkomen. 
 

                                                
108  Dit speelt onder meer bij het nuttig toepassen van afvalstoffen in de diepe ondergrond t.b.v. 

stabilisatiedoeleinden. 
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Overige situaties waarbij sprake is van op of in de bodem brengen 
In overige gevallen wordt bij het maken van het onderscheid D1-R3 of D1-R5 gesproken van 
nuttige toepassing als het hoofddoel van de inzet van deze specifieke afvalstof is om 
componenten of fracties uit het afval nuttig toe te passen en de afvalstoffen daarbij in de plaats te 
laten komen van primaire grondstoffen die anders hadden moeten worden gebruikt. 

 
 

F.6.8 Monitoring 
 
Zoals in de inleiding van paragraaf A.4.4.1 al gemeld is, is het onderscheid tussen nuttige 

toepassing en verwijdering van belang bij de monitoring van de doelstellingen van het LAP en 
specifieke (product)besluiten.  
 
Bij monitoring worden alleen handelingen waarmee de verwerking wordt voltooid beschouwd. Dit 

betekent dat voorbereidende handelingen (R12, R13, D8, D9 en D13 t/m D15) hierbuiten vallen. 
Uit de omschrijving van deze handelingen blijkt dat er nog een vervolghandeling moet 
plaatsvinden. 

 
Voor de monitoring wordt - zo nodig - per deel van een afvalstof bezien volgens welke handeling 
het wordt verwerkt. Het kan dus dat een deel van een afvalstof wordt gerecycled en een deel 
wordt toegepast voor energieterugwinning. Uit uitspraken van het HvJ en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State blijkt wel dat eenzelfde verwerkingsstap niet tegelijkertijd als 
een handeling van verwijdering en als een handeling van nuttige toepassing kan worden 
gekwalificeerd.  

 
Bij specifieke besluiten kunnen definities voor verwerking afwijken van de definities zoals 
opgenomen in de Wm. Door deze afwijkende definities kan de indeling naar soort verwerking in 
het kader van het betreffende besluit ook afwijken van indeling op basis van de Wm. 
 
 

F.6.9 Kern van het beleid 
 
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. 
 
Voor deze bijlage zijn de paragrafen F.6.4 t/m F.6.6 onderdeel van de kern van het beleid. 


