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F.8 bijlage 8; Wet- en regelgeving 
 
 

F.8.1 Inleiding / doel van deze bijlage 
 
Deze bijlage bevat een overzicht van alle relevante wet- en regelgeving en daaruit voortkomende 

documenten voor het werkveld afval. De bijlage bevat informatie over: 
- Europese verordeningen, richtlijnen en beschikkingen, met daarbij de (voornaamste) 

Nederlandse wetgeving waarin de Europese regels zijn geïmplementeerd (paragraaf F.8.2).  
- Nederlandse wetgeving (paragraaf F.8.3). 
 
Bij de opgenomen documenten is een korte beschrijving van doel en/of inhoud van het document 
opgenomen. Het overzicht is bedoeld voor de bestuursorganen die het LAP gebruiken bij hun 

besluitvorming en beperkt tot die informatie die voor die besluitvorming nodig of nuttig kan zijn. 
 
De informatie is op dit moment beperkt tot regelgeving die (mede) betrekking heeft op het beheer 
van afvalstoffen. Indien een antwoord moet worden gegeven op de vraag of al dan niet (nog) 
sprake is van een afvalstof, moet ook worden gekeken naar productregelgeving.  
  
Deze bijlage wordt met enige regelmaat geactualiseerd. 

 
 

F.8.2 Overzicht van Europese wet- en regelgeving 
 
De volgende Europese richtlijn en verordeningen worden hieronder opeenvolgend kort 

beschreven:
1.  Kaderrichtlijn afvalstoffen; 
2.  REACH-verordening; 
3.  CLP-verordening; 
4.  EVOA-verordening; 

5.  Richtlijn milieueffectenrapportage; 

6.  Richtlijn Storten; 
7.  Richtlijn winningsafval; 
8.  Richtlijn verpakkingen en 

verpakkingsafval; 
9.  POP-verordening; 

10. PCB-richtlijn; 
11. Richtlijn industriële emissies; 
12. Richtlijn afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur; 

13. Richtlijn autowrakken; 

14. Richtlijn beheer batterijen; 
15. Verordening scheepsrecycling; 
16. Verordening invasieve exoten; 
17. Richtlijn zuiveringsslib. 

 
1. Kaderrichtlijn afvalstoffen 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen en Richtlijn (EU) 2018/851 tot wijziging 
van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. 
 
Inhoud: In de kaderrichtlijn staan maatregelen ter bescherming van het milieu en de menselijke 
gezondheid door preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het 
beheer van afvalstoffen, ter beperking van gevolgen in het algemeen van het gebruik van 

hulpbronnen en ter verbetering van de efficiëntie van het gebruik ervan. Op 14 juni 2018 is een 
wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen gepubliceerd. Deze wijziging benadrukt het belang van 
efficiënt grondstoffengebruik in verband met de overgang naar een circulaire economie. 

 
Implementatie: Wet milieubeheer (Stb. 2011, 103 en Stb. 2020, 158). Daarnaast is een groot 
aantal AMvB’s (Stb. 2011, 104) en ministeriële regelingen (Stcrt. 2011, 2541) aangepast aan de 

richtlijn. 
 
2. REACH-verordening 
Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, 
houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
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793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie. 
 
Inhoud: De afkorting REACH staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf voor risicobeheersing 

bij het gebruik van de stof, van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, 
de risico's moet inventariseren en maatregelen moet aanbevelen (en voor het eigen bedrijf ook 
moet nemen) om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de 
verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het 
bedrijfsleven. 
 
De verordening bevat een aantal bijlagen die bij besluitvorming over de toelaatbaarheid van 

bepaalde handelingen met afvalstoffen een rol spelen. Hiermee is rekening gehouden in de 
hoofdstukken over mengen, zeer zorgwekkende stoffen en afval of niet. 

 
3. CLP-verordening 
Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van de Europese Raad en het parlement van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en 
intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006. 
 
Inhoud: In de verordening zijn de bepalingen vastgelegd voor de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels. In de kaderrichtlijn afvalstoffen is aangegeven dat zoveel 
mogelijk moet worden uitgegaan van de regelgeving rond chemische stoffen. Voor de indeling van 
afval als gevaarlijk afval, moet worden uitgegaan van de grenswaarden die in de CLP-verordening 
zijn aangegeven. Door de Kaderichtlijn afvalstoffen zoveel mogelijk in lijn te brengen met de CLP-

verordening worden de definities van de gevaarlijke eigenschappen gewijzigd. De gevaarlijke 
eigenschappen worden in de nieuwe bijlage III ‘HP-criteria’ genoemd. 
 
4. EVOA-verordening 
Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen. 

 

Inhoud: In de verordening zijn de procedures en controleregelingen vastgelegd voor de 
overbrenging van afvalstoffen, naar gelang de herkomst, de bestemming en de route van de 
overbrenging, het soort overgebrachte afvalstoffen en het soort behandeling dat de afvalstoffen 
op de plaats van bestemming ondergaan. 
 
Aanvullende nationale regelgeving: De verordening heeft rechtstreekse werking en hoeft in 
principe niet in nationale regelgeving te worden omgezet. Om een juiste uitvoering ervan binnen 

de nationale rechtsorde mogelijk te maken is evenwel aanvullende regelgeving noodzakelijk. Deze 
aanvullende regelgeving is terug te vinden in de Wet milieubeheer, titel 10.7 en de Regeling EG-
Verordening overbrenging van afvalstoffen.  
 
5. Richtlijn milieueffectrapportage 
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 

De richtlijn is gewijzigd met richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 
april 2014.  
 

Inhoud: Deze richtlijn heeft betrekking op: 
- verduidelijking van de m.e.r.-beoordelingsprocedure; 
- verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het MER en 

- stroomlijning van de m.e.r. met milieubeoordelingen uit hoofde van andere EU regelgeving. 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten omtrent 
projecten en plannen. Een groot aantal activiteiten met afvalstoffen is (vanaf een bepaalde 
capaciteit) m.e.r.-plichtig. Zie verder onder: Besluit milieueffectrapportage. 
 
Implementatie: Wet milieubeheer (hoofdstuk 7) en het Besluit milieueffectrapportage. De 
wijzigingsrichtlijn 2014/52/EU is nog niet in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092
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6. Richtlijn storten 
Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen en 
Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging 
van Richtlijn 1999/31/EG. 

 
Inhoud: De richtlijn storten heeft tot doel de belasting van het milieu, met name de 
verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, alsmede de daaruit 
voortvloeiende gevaren voor de volksgezondheid door bestaande en nieuwe stortplaatsen, te 
voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. 
De richtlijn bevat met name bepalingen over de eisen die aan stortplaatsen worden gesteld en 
over de afvalstoffen die (op bepaalde stortplaatsen) mogen worden geaccepteerd. Richtlijn (EU) 

2018/850 heeft tot doel om de overgang van de EU naar een kringloopeconomie te bevorderen. 
 

Implementatie: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Stortbesluit 
bodembeschermingen de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. Voor het storten 
van niet-gevaarlijke baggerspecie op land geldt de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op 
land (Stcrt. 2001, 133). 
 

Relevante wijzigingen: 
- Richtlijn 2011/97/EU, wijzigingsrichtlijn met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van 

metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd. 
De richtlijn is geïmplementeerd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en in 
de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen. 

- Beschikking 2003/33/EG (PbEG L11, 16.1.2003) Beschikking tot vaststelling van criteria en 
procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 

en bijlage II van de Richtlijn (Annex II) 
Deze beschikking is geïmplementeerd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen, het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 
en de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen. 

 

7. Richtlijn winningsafval 

Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende 
wijziging van Richtlijn 2004/35. 
 
Inhoud: De richtlijn stelt met name eisen aan de opslag (storten en nuttige toepassing) van 
winningsafvalstoffen. De meeste verplichtingen op grond van de richtlijn zijn gekoppeld aan het 
exploiteren van een afvalvoorziening (dit is een stortplaats voor het uitsluitend storten van 
winningsafvalstoffen). Deze bestaan in Nederland niet. 

 
Implementatie: Wet milieubeheer en het Besluit beheer winningsafvalstoffen. 
 
Aanvullende regelgeving: Er is een aantal beschikkingen verschenen ter uitwerking van de 
richtlijn. Deze zijn geïmplementeerd in het Besluit beheer winningsafvalstoffen.  
 
8. Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval 

Richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende 
verpakking en verpakkingsafval, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2018. 

 
Inhoud: De richtlijn stelt regels ter vermindering van de milieudruk van verpakkingen en ten 
aanzien van een adequaat beheer van verpakkingsafval.  

 
Implementatie: Besluit beheer verpakkingen 2014 en de Regeling beheer verpakkingen 
(vermindering van het gebruik van lichte plastic draagtassen). 
 
9. POP-verordening 
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32019R1021
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Inhoud: De verordening strekt tot uitvoering van het Verdrag van Stockholm inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen, dat op 22 mei 2001 is gesloten (Trb. 2001, 71). Dit verdrag 
is op 17 mei 2004 in werking getreden.  
In de verordening zijn regels opgenomen voor stoffen die zeer slecht in het milieu afbreken en 
zich over de hele wereld kunnen verspreiden. Voor veel van deze stoffen geldt wereldwijd: 

- een verbod voor alle activiteiten en handelingen; 
- een verbod met uitzondering van specifieke vrijstellingen en 
- een beperking van productie, handel en gebruik. 
 
In artikel 7 van de verordening zijn regels gesteld omtrent het beheer van afvalstoffen waarin 
POP’s aanwezig zijn. Voor POP-houdende afvalstoffen zijn slechts bepaalde vormen van 
verwerking toegestaan. 

 
Implementatie: De verordening heeft een rechtstreekse werking. Uitvoeringsbepalingen van de 

verordening zijn opgenomen in het POP-besluit Wms (Stb. 2005, 182). 
 
10. PCB-richtlijn  
Richtlijn 96/59 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen 
(PCB's/PCT's). 

 
Inhoud: Met deze richtlijn wordt beoogd de wetgevingen van de lidstaten inzake de reiniging of de 
verwijdering van PCB's bevattende apparaten en de verwijdering van gebruikte PCB's te 
stroomlijnen, teneinde te komen tot een volledige verwijdering van PCB's.  
 
Implementatie: Regeling verwijdering PCB’s. 
 

11. Richtlijn industriële emissies 
Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de raad van 24 november 2010 inzake 
industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)(herschikking). 
 
Inhoud: De richtlijn omvat de samenvoeging en stroomlijning van de IPPC-richtlijn, richtlijn grote 

stookinstallaties, afvalverbrandingsrichtlijn, oplosmiddelenrichtlijn en drie richtlijnen voor de 

titaandioxide-industrie. 
De Richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief 
maatregelen voor afvalstoffen) van IPPC-installaties te reguleren. Dit betreft grote 
milieuvervuilende bedrijven en de intensieve veehouderij. Dat gebeurt via een integrale 
vergunning. Deze moet gebaseerd zijn op de beste beschikbare technieken (BBT).  
 
Er is sprake van een IPPC-installatie als: 

1. binnen de inrichting één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn industriële 
emissies plaatsvindt en 

2. de activiteit boven de drempelwaarde (als die er is) uitkomt.  
 
Afvalverwerkende bedrijven vallen in ieder geval onder categorie 5 van bijlage 1 van de richtlijn 
(er kunnen ook andere categorieën van toepassing zijn). 
 

Implementatie: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Waterwet, 
het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer en het Besluit en de 
Regeling omgevingsrecht. 

 
12. Richtlijn elektrische en elektronische apparatuur 
Richtlijn 2012/19/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische 

en elektronische apparatuur (herschikking). 
 
Inhoud: Deze richtlijn (ook wel de ‘WEEE-richtlijn’ genoemd naar de Engelstalige afkorting ervan) 
heeft ten doel bij te dragen tot duurzame productie en consumptie van elektrische en 
elektronische apparatuur. In de eerste plaats gebeurt dat door preventie van het ontstaan van 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Daarnaast worden hergebruik, recycling en 
andere vormen van nuttige toepassing van dergelijke afvalstoffen bevorderd teneinde de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
http://www.infomil.nl/publish/pages/76133/definitieve_rie.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/76133/definitieve_rie.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32012L0019
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hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen en bij te dragen tot efficiënter 
hulpbronnengebruik en de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen. Voorts beoogt 
de richtlijn een verbetering te bewerkstelligen van de milieuprestaties van alle marktdeelnemers 
die bij de levenscyclus van elektrische en elektronische apparatuur betrokken zijn, zoals 
producenten, distributeurs en consumenten en in het bijzonder de marktdeelnemers die 

rechtstreeks betrokken zijn bij de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur.  
 
Implementatie: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
 
13. Richtlijn autowrakken 
Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende 

autowrakken, laatstelijk gewijzigd met richtlijn 2016/774/EU van de Commissie tot wijziging van 
bijlage II. 

 
Inhoud: De richtlijn beoogt de vermindering van de hoeveelheid afval (door middel van preventie, 
hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing), en daarmee van de negatieve 
milieueffecten, die voortvloeien uit de verwerking van autowrakken. Ze heeft ook tot doel het 
verbeteren van de milieuprestatie van de verwerkers van autowrakken en van andere 

ondernemingen die betrokken zijn bij de levenscyclus van voertuigen. 
 
Implementatie: Met name in het Besluit beheer autowrakken en het Besluit en de Regeling beheer 
autobanden. De wijzigingsrichtlijn 2016/774/EU (beëindiging vrijstelling gebruik van lood in 
materialen en onderdelen van voertuigen) is nog niet geïmplementeerd. 
 
14. Richtlijn beheer batterijen  

Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot 
intrekking van Richtlijn 91/157/EEG. De richtlijn is een aantal malen gewijzigd. 
 
Inhoud: De Richtlijn beoogt de vermindering van de hoeveelheid afval (door middel van 
preventie, hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing), en daarmee van de 

negatieve milieueffecten, die voortvloeien uit de verwerking van autowrakken. Ze heeft ook tot 

doel het verbeteren van de milieuprestatie van de verwerkers van autowrakken en van andere 
ondernemingen die betrokken zijn bij de levenscyclus van voertuigen. 
 
Implementatie: Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. 
 
15. Verordening scheepsrecycling 
Verordening 1257/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad de inzake scheepsrecycling, 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG. 
 
Inhoud: De Verordening heeft de volgende doelen: 
- ongevallen, verwondingen en andere door scheepsrecycling veroorzaakte negatieve effecten op 

de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen, tot een minimum te beperken, en voor 
zover haalbaar weg te werken;  

- gedurende de hele levenscyclus van een schip de veiligheid, de bescherming van de menselijke 

en het mariene milieu van de Europese Unie te verhogen, in het bijzonder om ervoor te zorgen 
dat gevaarlijke afvalstoffen voortkomend uit scheepsrecycling op een milieuverantwoorde 
manier worden beheerd;  

- de ratificatie van het Internationale Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk 
recyclen van schepen van 15 mei 2009 te faciliteren.  

 

Implementatie: De verordening heeft een rechtstreekse werking. Uitvoeringsbepalingen zijn 
opgenomen in de Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen. 
 
16. Verordening invasieve exoten  
Verordening 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende 
de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32000L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1257
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
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Inhoud: De verordening gaat over preventie en beheer van invasieve uitheemse soorten 
('exoten'). Het kan hierbij gaan om dieren, planten, schimmels of micro-organismen. In de 
verordening zijn regels vastgesteld om de negatieve gevolgen van zowel de opzettelijke als 
onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten te voorkomen of te 
beperken.  

De verordening bevat een volledig verbod op de invoer, de verkoop, de teelt, het gebruik, het 
uitzetten enz. van de schadelijkste exoten. 
 
Vanaf 1 september 2015 kunnen composteerbedrijven het certificaat ‘erkende verwerker 
invasieve exoten’ behalen. Een terzake kundige onafhankelijke certificeringsinstelling moet 
hiervoor bij het composteerbedrijf een audit uitvoeren waarbij het bedrijf aantoont dat het aan 
alle eisen en voorwaarden van het certificaat voldoet. 

 
17. Richtlijn zuiveringsslib 

Richtlijn van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het 
bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (86/278/EEG). 
 
Inhoud: De Richtlijn heeft een tweeledig doel: het voorkomen van nadelige gevolgen voor bodem, 
plant, dier en mens als gevolg van ongecontroleerd gebruik van zuiveringsslib in de landbouw en 

ook het bevorderen van het juiste gebruik van zuiveringsslib. 
 
Implementatie: De richtlijn 86/278 is geïmplementeerd in het Uitvoeringsbesluit gebruik 
meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen (Stcrt. 2007, 247). 
 
 

F.8.3 Overzicht van nationale wet- en regelgeving 
 
Met betrekking tot de Nederlandse wet- en regelgeving komen de volgende onderwerpen aanbod: 
1. Algemene wetgeving in relatie tot afval (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit milieubeheer en 

regeling milieubeheer en het besluit milieueffectenrapportage). 

2. Wetgeving t.a.v. bepaalde vormen van beheer, afval-of-niet en procedures in relatie tot 

afvalgerelateerde activiteiten.  
 

F.8.3.1 Algemene wetgeving, afvalgerelateerd 
 
Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer (Wm) is een kader- of raamwet: het bevat de algemene regels voor het 
milieubeheer. Meer specifieke regels zijn uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen. Deze wet legt in grote lijnen vast welke wettelijke instrumenten er zijn 
om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. 
 
Als het gaat om afvalstoffen zijn hoofdstuk 1 (een groot aantal begrippen betreffende afvalstoffen 
en de bepalingen over ‘zich ontdoen’, bijproducten en einde-afval) en hoofdstuk 10 het meest 

belangrijk. 
 
In beginsel vallen alle milieuaspecten onder de Wm. De Wm treedt echter terug als een andere 
wet bepaalde milieuaspecten regelt. In artikel 22.1 van de wet is de verhouding tussen de Wm en 
andere wetten vastgelegd. Bepaalde hoofdstukken van de Wet milieubeheer worden niet van 

toepassing verklaard, indien een van de andere genoemde wetten voorziet in soortgelijke 
bepalingen.  

De Wet milieubeheer treedt echter slechts terug, indien in de andere wet eenzelfde gedraging is 
geregeld en dat beide regelingen hetzelfde oogmerk moeten hebben. M.a.w.: gaat het niet om 
dezelfde gedraging, dan geldt de afstemmingregeling niet. Gaat het niet om hetzelfde oogmerk, 
dan is de afgrenzingsregeling eveneens niet van toepassing. Hieronder zijn drie voorbeelden 
opgenomen: 
- De Waterwet ziet met name toe op het watersysteem terwijl de betreffende regels uit de Wm 

toezien op de waterketen. Lozingen in rioolstelsels vallen bijvoorbeeld onder de Wm, alsmede 
de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en de daaraan 
gekoppelde verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan. Lozingen op het 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31986L0278
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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oppervlaktewater vallen onder de Waterwet. 
- De Wet dieren vertoont een grote overlap met hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (zie MvT, 

Kamerstukken II 2007/08, 31 337). Het stortverbod in artikel 10.2 Wm valt buiten de 
afstemmingsregeling (dit verbod blijft voor het op- of in de bodem brengen voor diervoeders 
dus van toepassing). 

 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die 
onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten 
of veranderen nodig. Maar ook voor vergunningplichtige bedrijven zijn regels opgenomen in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In het besluit zijn voornamelijk doelvoorschriften opgenomen.  
 

Activiteitenregeling milieubeheer 
Algemene regels ter uitwerking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In de regeling zijn de 

doelvoorschriften van het besluit uitgewerkt naar concrete maatregelen. 
 
Besluit milieueffectrapportage 
Via de milieueffectrapportage (m.e.r.) krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de 
besluitvorming. Via deze procedure wordt het initiatief in een milieueffectrapport (MER) van alle 

kanten belicht en worden alternatieven onderzocht, zodat weloverwogen keuzes kunnen worden 
gemaakt. Er bestaan milieueffectrapportages voor plannen en activiteiten. De m.e.r.-procedure is 
gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 
plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure. 
 
In de bijlage bij het besluit zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten opgesomd. Als het gaat om 
afvalstoffen zijn de onderdelen C 18 (m.e.r.-plicht) en D 18 (m.e.r.-beoordelingsplicht) van 

belang. 
 

F.8.3.2 Specifieke wetgeving, afvalgerelateerd 
In onderstaand overzicht komen de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Wetgeving i.r.t. storten; 

2. Wetgeving i.r.t. storten en nuttige toepassing; 
3. Wetgeving i.r.t. verbranden van afvalstoffen; 
4. Wetgeving i.r.t. mobiel breken van afvalstoffen; 
5. Wetgeving i.r.t. lozen van afvalwater; 
6. Wetgeving i.r.t. (gescheiden) inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen; 
7. Wetgeving i.r.t. overbrenging van afvalstoffen; 
8. Wetgeving i.r.t. specifieke afvalstoffen (autowrakken, batterijen, etc.); 

9. Wetgeving i.r.t. bijproducten en einde-afvalstoffen; 
10. Wetgeving i.r.t. te volgen procedures en toetsing van aanvragen. 

 
F.8.3.2.1 Wetgeving i.r.t. storten 

 
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
Het eerste deel van het besluit bevat de stortverboden en bepalingen over de ‘ontheffingen’ van 

een stortverbod. Het tweede deel bevat bepalingen met betrekking tot de inrichting van en de 
acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen. Sommige artikelen zijn gericht tot het bevoegd 
gezag (verplichting bepaalde voorschriften te verbinden aan de vergunning), sommige artikelen 

zijn gericht tot de stortplaatsexploitant (rechtstreeks werkend). 
 
Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer 

Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen kan de minister van IenW 
afvalstoffen of deelstromen aanwijzen waarvoor volgens hem geen andere wijze van beheer 
mogelijk is dan storten. Dit is gebeurd in de Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer. Op 
dit moment zijn in de regeling alleen de afvalstoffen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 23, 
onder b, van het besluit die vrijkomen bij de kwaliteitsverbetering van AVI-bodemas, 
aangewezen. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037497
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Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 
Voor grond en andere stromen die gelet op artikel 1 van het besluit bodemkwaliteit als grond 
kunnen worden beschouwd, geldt een stortverbod op grond van het Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen. Dit stortverbod geldt niet, indien de grond wordt aangeboden onder 
overlegging van een verklaring als bedoeld in Regeling beoordeling reinigbaarheid grond. Uit deze 

verklaring (de niet-reinigbaarheidsverklaring) blijkt dat de grond niet reinigbaar en niet koud-
immobiliseerbaar is.  
 
Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 
Deze regeling heeft betrekking op de gegevens die door de stortplaatsexploitant overgelegd 
moeten worden aan gedeputeerde staten bij een aanvraag om een verklaring als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, van het Bssa (de ‘ontheffing’ van het stortverbod). De regeling heeft ook 

betrekking op het verstrekken van gegevens door de stortplaatsexploitant over de met een 
verklaring gestorte afvalstoffen. Deze gegevens moeten aan het eind van elk kalenderkwartaal 

worden verstrekt aan de minister van IenW. 
 
Regeling niet-reinigbaar straalgrit 
In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een stortverbod opgenomen voor 
straalgrit, met uitzondering van niet-reinigbaar straalgrit. In de regeling worden de gevallen 

aangewezen waarin straalgrit niet reinigbaar is. 
 
Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen 
De regeling bevat bepalingen ter implementatie van EU-beschikking 2003/33 betreffende de 
aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen (bepalingen omtrent monstername en analyse op 
de stortplaats). Ook zijn bepalingen over het behandelen en storten van sterk uitloogbare 
gevaarlijke afvalstoffen opgenomen. Ook regelt het besluit de tijdelijke opslag van metallisch kwik 

op stortplaatsen.  
 
Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land 
Deze ministeriële regeling strekt tot implementatie van de richtlijn storten met betrekking tot 
stortplaatsen waar uitsluitend niet-gevaarlijke baggerspecie wordt gestort en die zijn gelegen op 

land. Stortplaatsen op land waar gevaarlijk afval wordt gestort (inclusief baggerspecie) en 

stortplaatsen waar zowel baggerspecie als andere afvalstoffen worden geaccepteerd, vallen onder 
het Stortbesluit bodembescherming en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en 
de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. 
 
Stortbesluit bodembescherming 
Dit, mede op de Wet bodembescherming gebaseerde, besluit bevat bepalingen gericht tot het 
bevoegd gezag over de in de omgevingsvergunning voor een stortplaats op te nemen 

voorschriften. Deze voorschriften hebben grotendeels betrekking op de bescherming van de 
bodem (onder- en bovenafdichting, ligging van de stortplaats, monitoring, financiële zekerheid), 
maar ook over het opvangen en verwerken van stortgas en het storten van asbesthoudende 
afvalstoffen. 
Sinds 2016 zijn bepalingen opgenomen over experimenten met duurzaam stortbeheer. 
 
Uitvoeringsbesluit Stortbesluit bodembescherming 

De regeling bevat, ter uitwerking van het Stortbesluit bodembescherming, voorschriften voor het 
bepalen van de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand, over de 
onderafdichting en bovenafdichting van stortplaatsen, de gasuitstoot en de geohydrologische 

maatregelen die de stortplaatsexploitant moet nemen. Ook zijn bepalingen over de inspectie van 
bodembeschermende voorzieningen opgenomen. 
 

Besluit beheer winningsafvalstoffen 
Het besluit bevat uitsluitend bepalingen ter implementatie van de richtlijn beheer 
winningsafvalstoffen (zie aldaar). 
 
Een van de artikelen (artikel 10, het terugplaatsen van winningsafvalstoffen in de uitgegraven 
ruimte) betreft overigens de nuttige toepassing –en niet het storten- van winningsafvalstoffen. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020104
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032131
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009203
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026131
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012665
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005858
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005877
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023903
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F.8.3.2.2 Storten en nuttige toepassing 
 
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen 
Artikel 10.2 van de Wet milieubeheer bevat een verbod voor het storten of anderszins opslaan 
van afvalstoffen buiten een inrichting. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend door 

gedeputeerde staten. 
In het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen zijn afvalstoffen opgesomd waarvoor 
het verbod niet geldt.  
 
Vrijstellingsregeling plantenresten 
In het besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichting is geregeld dat het stortverbod van 
artikel 10.2 Wet milieubeheer niet geldt voor de bij ministeriele regeling aangewezen planten. 

De vrijstellingsregeling plantenresten wijst de volgende plantenresten aan: 
- bermmaaisel dat op of in de bodem wordt gebracht op de plaats of in de nabijheid van waar dit 

is vrijgekomen; 
- natuurlijk niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmateriaal dt op of in de bodem wordt gebracht 

op de plaats of in nabaijheid van waar dit is vrijgekomen; 
- heideplagsel en maaisel dat vrijkomt binnen een natuurgebied en dat op of in de bodem wordt 

gebracht op de plaats of in de directe nabijheid daarvan waar dit is vrijgekomen. 

De precieze omschrijvingen van de aangewezen planten staan in artikel 1 en de voorwaarden 
waaronder toepassing is toegestaan zijn opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van de regeling. 
 

F.8.3.2.3 Verbranden 
 
Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling milieubeheer 
In het Besluit en de Regeling zijn eisen opgenomen voor installaties voor het verbranden en 

meeverbranden van afvalstoffen (zowel verwijdering als nuttige toepassing). 
 

F.8.3.2.4 Mobiel breken 
 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 

Het besluit bevat algemene regels voor mobiele breekinstallaties voor steenachtig materiaal uit 

bouw- en sloopafval. Het betreft situaties waar bouw- en sloopafval met een mobiele installatie 
wordt gebroken op de locatie waar het materiaal vrijkomt, zowel buiten als binnen een inrichting.  
Het besluit is niet van toepassing op het verwerken van bouw- en sloopafval in inrichtingen waarin 
(mede) van-buiten-de-inrichting-afkomstige afvalstoffen met een mobiele puinbreker worden 
verwerkt. 
 

F.8.3.2.5 Lozen 

 
Waterwet 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een 
belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels 
en administratieve lasten. De Waterwet blijft van kracht totdat de Omgevingswet in werking 
treedt. 

De Waterwet is uitgewerkt in het Waterbesluit en de Waterregeling. 
 
Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer  

De regeling is een instructie aan het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning, onderdeel 
milieu, verleent om bepaalde voorschriften aan de vergunning te verbinden. Het gaat om de 
gevallen waarin:  

- bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool van waaruit afvalwater in een 
zuiveringtechnisch werk wordt gebracht en 

- bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool van waaruit afvalwater in 
oppervlaktewater wordt gebracht. 

 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
In dit besluit zijn regels opgenomen voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009093
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019048
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019048
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016292
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007944&g=2016-06-14&z=2016-06-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007944
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789
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zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen. Het betreft onder andere lozingen van 
grondwater bij ontwatering, lozingen van afvloeiend hemelwater van wegen en andere verharde 
oppervlakken, lozingen vanuit gemeentelijke stelsels voor inzameling en transport van afvalwater, 
lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit bijvoorbeeld treinen en lozingen als gevolg van 
onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten. 

 
Besluit lozing afvalwater huishoudens 
Het besluit heeft betrekking op alle soorten afvalwater en alle lozingssituaties die bij een 
huishouden aan de orde kunnen zijn, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. De 
kern van het besluit vormt de bepaling dat de in milieuwetgeving opgenomen verboden om 
zonder individuele vergunning of ontheffing afvalwater te lozen, niet gelden voor het vanuit een 
particulier huishouden lozen van afvalwater. Slechts indien degene die loost wil afwijken van het 

algemene regime of als het bevoegd gezag het nodig vindt maatwerkvoorschriften op te nemen, 
is nog een besluit nodig. 

 
F.8.3.2.6 (Gescheiden) inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen 

 
Besluit inzamelen afvalstoffen 
In het besluit zijn, ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen en de artikelen in 

hoofdstuk 10 Wet milieubeheer over inzamelen, bepalingen opgenomen over de inzameling van 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit regelt in welke gevallen een 
inzamelvergunning nodig is, de gegevens die bij de aanvraag om vergunning moeten worden 
verstrekt en de vermelding op de lijst van inzamelaars (de VIHB-lijst). Ook regelt het besluit dat 
bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen die gescheiden zijn afgegeven, afzonderlijk moeten worden 
ingezameld, tenzij samenvoegen op grond van een inzamelvergunning is toegestaan. 
 

Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars 
In de regeling zijn bepalingen opgenomen over plaatsing van vervoerders, handelaars en 
bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen op de VIHB-lijst en de procedure 
die daarvoor geldt. 
 

Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen 

De bepalingen van dit besluit hebben als doel het bevorderen van het gescheiden inzamelen van 
bepaalde huishoudelijke afvalstoffen, door een verplichting voor gemeenten op te nemen om 
bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen gescheiden in te zamelen. 
 

F.8.3.2.7 Overbrengen 
 
Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen 

Voor de overbrenging van afvalstoffen geldt de EVOA. De onderhavige regeling bevat de invulling 
van een aantal punten waarop de EVOA een discretionaire bevoegdheid laat aan de lidstaten. In 
artikel 10.56 van de Wm is de mogelijkheid opgenomen voor de minister van IenW om de verdere 
invulling via een ministeriële regeling vorm te geven. De uitwerking betreft: 
- het stellen van financiële zekerheid 
- de vooraf goedgekeurde inrichtingen en 
- het bewaren van gegevens. 

 
F.8.3.2.8 Wetgeving per afvalstof/ afvalstof met bepaalde kenmerken 

 

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient ter implementatie van de 
richtlijn elektrische en elektronische apparatuur (zie voor de doelstelling van de richtlijn aldaar).  

De regeling bevat onder andere bepalingen met betrekking tot de gescheiden inzameling, de 
innameplicht, minimale inzamelingspercentages, passende verwerking (conform de WEEELABEX 
Treatment) en registratie. 
 
Besluit beheer autowrakken 
Het Besluit beheer autowrakken dient ter implementatie van de richtlijn autowrakken. Het besluit 
verplicht producenten en importeurs van voertuigen een inname-, verwerking- en 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022910
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016608
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/06/24/besluit-van-18-juni-2020-gescheiden-inzameling-huishoudelijke-afvalstoffen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022213/volledig/geldigheidsdatum_02-12-2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013707/
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registratiesysteem op te zetten voor de voertuigen die zij op de Nederlandse markt hebben 
gebracht en in het afvalstadium terecht komen. Ook moeten ze jaarlijks verslag doen van onder 
andere de percentages hergebruik en nuttige toepassing van de gerecyclede wrakken. Er is 
sprake van producentenverantwoordelijkheid; producenten en importeurs van auto’s 
in Nederland zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de hergebruiknorm in het 

besluit. 
 
In eerste instantie waren, ter implementatie van de richtlijn autowrakken, ook regels opgenomen 
over de demontage van een autowrak. Deze regels zijn nu opgenomen in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. 
 
Besluit beheer verpakkingen 2014 

Implementatie van de richtlijn verpakkingen. Het besluit bevat regels over de samenstelling van 
verpakkingen om schadelijkheid van die verpakkingen in het afvalstadium te voorkomen en om de 

hoeveelheid verpakkingsafval zoveel mogelijk te beperken. Ook bevat het besluit regels over 
inname en verwerking van verpakkingen die afval zijn geworden.  
Het besluit heeft alleen betrekking op het afvalbeheer van verpakkingen. Dit in tegenstelling tot 
het Besluit beheer verpakkingen papier en karton uit 2005, dat ook ging over het afvalbeheer van 
papier en karton dat niet voor verpakkingen is gebruikt. 

 
Regeling beheer verpakkingen 
Met richtlijn 2015/720/EU is de richtlijn verpakkingen aangepast. De wijziging heeft enerzijds tot 
doel het verminderen van het verbruik van lichte plastic draagtassen zodat de hoeveelheid door 
deze draagtassen veroorzaakt zwerfafval kleiner wordt en anderzijds afvalpreventie aan te 
moedigen en te komen tot een efficiënter gebruik van grondstoffen. In de regeling is een verbod 
op het verstrekken van gratis plastic draagtassen per 1 januari 2016 opgenomen. 

 
Besluit beheer autobanden  
Implementatie van de Europese richtlijn autowrakken.  
Producenten of importeurs van autobanden zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product 
in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een 

inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking van autobanden 

moet een melding worden gedaan. 
 
Regeling beheer autobanden 
Uitwerking van het Besluit beheer autobanden. Met deze regeling worden de formulieren 
vastgesteld voor het doen van de melding en de jaarlijkse verslaglegging. De formulieren 
bevatten ook een inhoudelijke toelichting. 
 

Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 
Producenten of importeurs van batterijen en accu’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat 
product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als 
collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking van 
batterijen en accu’s in de afvalfase moet de producent of importeur een mededeling indienen. 
 
Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008 

Op grond van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 is de producent of fabrikant van 
batterijen en accu’s verplicht een mededeling te doen aan de minister van IenW over de wijze 
waarop uitvoering zal worden gegeven aan enkele artikelen van het besluit. De regeling bevat het 

formulier dat voor het doen van de mededeling gehanteerd moet worden en een toelichting 
daarop. 
 

Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen 
Regeling ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling. De regeling bevat uitvoeringsbepalingen 
over erkenning van de scheepsrecyclinginrichtingen. 
  
POP-besluit Wms 
Dit besluit regelt de verplichte aanwijzing van de bevoegde instantie en de sanctionering, zodat 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035711
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32000L0053
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016038/
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0024491
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024492
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0018138
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de uitvoering en handhaving van de verordening, die uiteraard rechtstreeks in Nederland van 
toepassing is, zijn gewaarborgd. Daarnaast wordt het verboden nieuwe stoffen en 
bestrijdingsmiddelen met kenmerken van persistente organische stoffen (verder: POP’s, afgeleid 
van de Engelse term «persistant organic pollutants») in Nederland in te voeren, te vervaardigen, 
aan een ander ter beschikking te stellen, in handelsvoorraden voorhanden te hebben of toe te 

passen. 
 
Regeling verwijdering PCB’s 
Implementatie van de PCB-richtlijn. De regeling bevat voorschriften over de reiniging en 
verwijdering van PCB's-bevattende apparaten, het scheiden van PCB's of bijvullen met PCB’s en 
de aanmelding en registratie van PCB-houdende apparaten. 
 

F.8.3.2.9 Bijproducten en einde-afvalstoffen 
 

Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen  
De kaderrichtlijn bepaalt dat een productieresidu als bijproduct (in plaats van afvalstof) kan 
worden aangemerkt indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
 
De regeling criteria bijproducten geeft criteria ter invulling van de voorwaarden b en c van de 

kaderrichtlijn afvalstoffen voor glycerine afkomstig van de productie van biodiesel of de productie 
van vetzuren uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën. 
 
Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat 
De kaderrichtlijn afvalstoffen biedt de mogelijkheid om voor een type afvalstof generiek te 
bepalen onder welke voorwaarden het materiaal ophoudt een afvalstof te zijn. In de regeling staat 
onder welke voorwaarden de afvalstatus van recyclinggranulaat kan vervallen. 

 
F.8.3.2.10 Wetgeving over procedures/ toetsing aanvragen 

 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De 

omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, 

ruimte, natuur en milieu.  
Op grond van artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de wet, moet het bevoegd gezag bij het 
beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, rekening houden 
met het LAP, dan wel de afvalhiërarchie. 
 
Besluit omgevingsrecht 
Uitwerking van de Wabo. In het besluit worden categorieën inrichtingen, vergunningplichtige en 

vergunningvrije activiteiten en planologische gebruiksactiviteiten aangewezen. Het besluit wijst 
ook het bevoegd gezag, regelt de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend, bevat 
bepalingen over de (verplichte) inhoud van de omgevingsvergunning en over de advisering 
omtrent aanvragen door aangewezen adviseurs.  
 
Regeling omgevingsrecht 
De Regeling stelt eisen aan de gegevens die bij een aanvraag om vergunning moeten verstrekt. 

In de bijlage zijn de Nederlandse informatiedocumenten over de BBT opgenomen. 
 
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer zijn bepalingen opgenomen over de afgifte en ontvangst 
van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Ter uitvoering van de bepalingen over het 
melden van ontvangst en afgifte van afvalstoffen zijn het Besluit en de Regeling melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen opgesteld. 
In het besluit wordt aangegeven voor wie de plicht tot het doen van een ontvangst- en 
afgiftemelding geldt. Daarnaast zijn bepalingen over de begeleidingsbrief en het 
afvalstroomnummer opgenomen. 
Melding moet plaatsvinden bij het landelijk meldpunt afvalstoffen (onderdeel van RWS) met 
behulp van het programma AMICE. 
Het besluit bevat daarnaast regels ter implementatie van EU-beschikking 2003/33/EG betreffende 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009821
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036424/volledig/geldigheidsdatum_02-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036424
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036239
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
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aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen. Deze regels hebben betrekking op het verstrekken 
van de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen (door de 
ontdoener aan de stortplaats); bij aanbieding van afvalstoffen aan een stortplaats gelden 
verdergaande eisen dan bij aanbieding aan een andere verwerker. Daarnaast zijn regels inzake de 
erkenning van personen of instellingen voor de monsterneming opgenomen. 

 
Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 
Nadere uitwerking van de Wm en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen. De belangrijkste onderwerpen betreffen de aanwijzing van categorieën van 
afvalstoffen die voor de zogenaamde inzamelaarsregeling in aanmerking komen en de vaststelling 
van diverse formulieren die voor de uitvoering van het besluit van groot belang zijn. Voorts is 
voor een aantal categorieën van afvalstoffen vrijstelling verleend van de in de Wm of in het 

besluit neergelegde meldings- en registratieverplichtingen en zijn uitzonderingen gemaakt op de 
verplichting gebruik te maken van het vaste model van de begeleidingsbrief.  

Het tweede deel van de regeling bevat regels ter implementatie van EU-beschikking 2003/33/EG 
betreffende aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen. Deze bepalingen hebben onder andere 
betrekking op de bemonstering, analyse en registratie van te storten afvalstoffen. Daarnaast 
bevat de regeling een aantal formulieren betreffende de erkenning van monsternemers.  
 

 

F.8.4 Kern van het beleid  
 
Deze bijlage bevat geen specifieke beleidskeuzes. De informatie in deze bijlage is toelichtend. Bij 
een wijziging van onderdelen van deze bijlage zal geen procedure van inspraak worden gevolgd 

maar zal worden volstaan met bekendmaking. 
 


