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F.10

bijlage 10; Achtergronden bij overbrenging van afvalstoffen

F.10.1

Toelichting/leeswijzer
Deze bijlage bevat de schematische uitwerking van het beleid voor overbrenging van specifieke
afvalstoffen zoals beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen’
en de paragrafen III van de diverse sectorplannen. Het kan echter zijn dat in bepaalde
sectorplannen afgeweken wordt van deze bijlage. In die gevallen gaan de sectorplannen voor.
Voor afvalstoffen waarvoor geen sectorplan bestaat, kan deze bijlage worden gebruikt door het
bevoegd gezag om te bepalen of er beleidsmatig bezwaar bestaat tegen de overbrenging van
deze afvalstoffen.
De afwegingen in onderstaande paragrafen zijn ontleend aan de bepalingen uit hoofdstuk B.13
‘Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen’. De afwegingen hebben betrekking op het
beoordelen van kennisgevingen. Het kan echter zijn dat overbrenging op basis van rechtstreeks
geldende bepalingen uit de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) al direct leidt
tot bezwaar (bijvoorbeeld op basis van art. 36 van de verordening). Die rechtstreekse bepalingen
gaan altijd voor op onderstaande uitwerking.
Bij onderstaande afweging is geen rekening gehouden met eventuele aanwezigheid van ZZS.
Aanwezigheid van ZZS vergt altijd een maatwerk-afweging of grensoverschrijdend transport kan
worden toegestaan. Dit is beschreven in hoofdstuk B.14 ‘Zeer zorgwekkende stoffen’.
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F.10.2

Overbrenging vanuit Nederland
In de volgende subparagrafen wordt beschreven wanneer overbrenging vanuit Nederland in
beginsel beleidsmatig kan worden toegestaan, afhankelijk van de beoogde verwerking en onder
welke voorwaarde. Als overbrenging niet kan worden toestaan is ook de beleidsmatige
bezwaargrond gegeven.

F.10.2.1

Overbrenging vanuit Nederland t.b.v. voorbereiden voor hergebruik
Voorbereiden voor hergebruik is weliswaar wenselijk, maar omdat het niet altijd voor alle partijen
realiseerbaar is, is het nog in geen enkel sectorplan als minimumstandaard aangemerkt. Het zal
dus in het algemeen hoogwaardiger zijn dan de minimaal vereiste vorm van verwerken volgens de
afvalhiërarchie. Waar mogelijk en voorstelbaar is in paragraaf III van de sectorplannen
aangegeven dat overbrenging voor voorbereiden voor hergebruik kan worden toegestaan, ook als
er momenteel nog geen concrete voorbeelden van bekend zijn. Het kan namelijk zijn dat in
bepaalde afvalstoffen van een sectorplan ook partijen geschikt kunnen worden gemaakt voor
uiteindelijk hergebruik. Die ruimte wil het LAP bieden. Denk bijvoorbeeld aan afgedankt kunststof
tuinmeubilair onder de generiek beschreven afvalstof ‘thermoplasten’ uit sectorplan 11,
dakpannen als onderdeel van de generiek beschreven afvalstof ‘steenachtig materiaal’ uit
sectorplan 29, maar ook bijvoorbeeld straalgrit uit sectorplan 35.
Sommige afvalstoffen lenen zich echter nooit voor voorbereiden voor hergebruik omdat het
bijvoorbeeld niet gaat over ‘gebruiksproducten of materialen’ en daarom nooit sprake van
(uiteindelijk) hergebruik kan zijn. In de sectorplannen staat bij deze afvalstoffen ‘NVT’ (niet van
toepassing).
Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ is voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v. de
overbrenging vanuit Nederland voor voorbereiding voor hergebruik de volgende beslisboom als
basis gebruikt:
Toets of overbrenging t.b.v.
voorbereiding voor
hergebruik beleidsmatig kan
worden toegestaan

Hebben de afvalstoffen van
dit SP een specifiek ‘doel’
gediend? Vb als voorwerp,
hulpstof (vb actief kool,
bouwmateriaal, leidingen,
etc…) o.i.d.?

ja

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

nee

Voorbereiden voor hergebruik is
niet aan de orde. Het gaat vb. om
residu-stromen of vrijkomende
materialen uit bepaalde
activiteiten.

Is hergebruik (volgend op
voorbereiden voor hergebruik)
nu reeds een reële optie?

nee

F.10.2.2

Overbrenging toegestaan? NVT
Gezien de aard en/of samenstelling van deze afvalstof.

ja

Overbrenging toegestaan? JA, tenzij uiteindelijk zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat
de mate van (voorbereiding voor) hergebruik de overbrenging niet
rechtvaardigt.

Overbrenging toegestaan? JA, indien hergebruik technische
mogelijk is, tenzij uiteindelijk zoveel van de overgebrachte afvalstof
wordt gestort of anderszins verwijderd dat de mate van
(voorbereiding voor) hergebruik de overbrenging niet rechtvaardigt.

Overbrenging vanuit Nederland t.b.v. recycling, of nuttige toepassing gevolgd door
recycling
Recycling is voor veel afvalstoffen de hoogst mogelijke vorm van verwerking. In beginsel zal
tegen overbrenging voor recycling beleidsmatig geen bezwaar worden gemaakt tenzij beperkende
bepalingen gelden rond bijvoorbeeld voorkeursrecycling in relatie tot de overbrenging of omdat
de mate van recycling als onvoldoende wordt beschouwd. In LAP3 is nu nog in geen enkel
sectorplan gebruik gemaakt van het concept ‘voorkeursrecycling’ waardoor dit nog niet heeft
geleid tot specifiek beleid voor overbrenging.
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Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ is voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v. de
overbrenging voor recycling (of nuttige toepassing gevolgd door recycling) de volgende
beslisboom als basis gebruikt:
Toets of overbrenging t.b.v.
recycling, of voorlopige
toepassing gevolgd door
recycling beleidsmatig kan
worden toegestaan

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Is recycling mogelijk en
gangbaar?
ja
Is in het sectorplan een
vorm van
voorkeursrecycling
opgenomen?
nee

nee

Wordt (of kan) de afvalstof
in Nederland gerecycled
(worden)?

ja

Overbrenging toegestaan? JA, tenzij nog zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat
de mate van recycling de overbrenging niet rechtvaardigt en/of
tenzij de mate van recycling lager is dan bij moderne
verwerkingsvormen gebruikelijk is.

Nee

ja

Overbrenging toegestaan? JA, tenzij nog zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat
de mate van recycling de overbrenging niet rechtvaardigt en/of
tenzij de mate van recycling lager is dan gangbaar is bij verwerking
van de afvalstof in Nederland.

Overbrenging is uitsluitend toegestaan voor vormen van recycling
die overeenkomen met de beschreven voorkeursrecycling.

Is nuttige toepassing
mogelijk en gangbaar?

Overbrenging toegestaan? JA, tenzij nog zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat
de mate van nuttige toepassing de overbrenging niet rechtvaardigt.

ja

Overbrenging toegestaan? JA, tenzij nog zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort dat de mate van nuttige
toepassing de overbrenging niet rechtvaardigt.

Nee

F.10.2.3

Overbrenging vanuit Nederland t.b.v. andere nuttige toepassing
Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ is voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v. de
overbrenging vanuit Nederland voor andere nuttige toepassing de volgende beslisboom als basis
gebruikt:
Toets of overbrenging t.b.v.
andere nuttige toepassing
beleidsmatig kan worden
toegestaan

Is recycling of voorbereiden
voor hergebruik mogelijk en
gangbaar?

nee

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Overbrenging toegestaan? NEE, omdat voorbereiden voor
hergebruik/recycling mogelijk is.

ja

Zijn andere vormen van
nuttige toepassing mogelijk
en gangbaar?

nee

F.10.2.4

ja

Overbrenging toegestaan? JA, tenzij nog zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat
de mate van nuttige toepassing de overbrenging niet rechtvaardigt.
Overbrenging toegestaan? JA, tenzij nog zoveel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort dat de mate van nuttige
toepassing de overbrenging niet rechtvaardigt.

Overbrenging vanuit Nederland t.b.v. verbranden als vorm van verwijdering
Tegen overbrenging voor verbranden als vorm van verwijderen zal in ieder geval bezwaar worden
gemaakt indien nuttige toepassing mogelijk is, tenzij in het sectorplan expliciet is aangegeven dat
hiervan gemotiveerd kan worden afgeweken.
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Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ is voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v. de
overbrenging vanuit Nederland voor verbranden als vorm van verwijderen de volgende
beslisboom als basis gebruikt:
Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Toets of overbrenging t.b.v.
verbranden beleidsmatig
kan worden toegestaan
Is nuttige toepassing
mogelijk en gangbaar?

ja

nee

F.10.2.5

Overbrenging toegestaan? NEE, omdat nuttige toepassing
mogelijk is.
Toegestaan? JA

Overbrenging vanuit Nederland t.b.v. storten
Tegen overbrenging vanuit Nederland voor storten zal in beginsel bezwaar worden gemaakt op
grond van het principe van nationale zelfverzorging, ook als storten de enige mogelijke
verwerkingsvorm is. Slechts indien sprake is van één van de genoemde uitzonderingen in
paragraaf B.13.4.1 én deze uitzonderingen ook expliciet in het sectorplan genoemd worden, kan
van dit uitgangspunt worden afgeweken.
Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ is voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v. de
overbrenging voor storten de volgende beslisboom als basis gebruikt:
Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Toets of overbrenging t.b.v.
storten beleidsmatig kan
worden toegestaan
Zijn er andere
verwerkingsvormen dan
storten mogelijk en
gangbaar ?

ja

Overbrenging toegestaan? NEE, op grond van nationale
zelfverzorging, tenzij sprake is van een van de in paragraaf B.13.4.1
genoemde uitzonderingen op het verbod voor overbrenging voor
storten.

nee

F.10.2.6

Overbrenging toegestaan? NEE, op grond van nationale
zelfverzorging én omdat een vorm van nuttige toepassing en/of
verbranden als vorm van verwijdering mogelijk is.

Overbrenging vanuit Nederland t.b.v. andere vormen van verwijdering dan verbranden
of storten
Tegen overbrenging voor andere vormen van verwijderen dan verbranden of storten zal in ieder
geval bezwaar worden gemaakt indien nuttige toepassing mogelijk is, tenzij in het sectorplan is
aangegeven dat hiervan gemotiveerd kan worden afgeweken en de beoogde vorm van
verwijdering niet leidt tot een aandeel wat alsnog gestort wordt. Overbrenging voor storten is
namelijk op basis van het principe van nationale zelfverzorging niet toegestaan.
Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ is voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v. de
overbrenging vanuit Nederland voor andere vormen van verwijderen dan verbranden of storten de
volgende beslisboom gebruikt:
Toets of overbrenging t.b.v.
andere vormen van
(voorlopige) verwijdering
beleidsmatig kan worden
toegestaan
[Dit betreft alle
verwijderingshandelingen
anders dan D1 en D10 uit de
bijlage I KRA, alsook
verwijderingshandelingen
niet genoemd in de KRA.]

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Is nuttige toepassing
mogelijk en gangbaar?

nee

ja

Overbrenging toegestaan? NEE, omdat nuttige toepassing
mogelijk is.

Toegestaan? JA, tenzij als vervolghandeling een deel van de
overgebrachte afvalstof wordt gestort (nationale zelfverzorging).
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F.10.3

Overbrenging naar Nederland
In de sectorplannen wordt het beleid beschreven voor overbrenging naar Nederland voor de
verschillende vormen van verwerken. Of beleidsmatig bezwaar bestaat tegen overbrenging naar
Nederland ten behoeve van een bepaalde verwerking is een stuk eenvoudiger te bepalen dan
overbrenging vanuit Nederland. In principe komt het neer op een toets aan de geldende
minimumstandaard of, bij afwezigheid van een minimumstandaard, aan de afvalhiërarchie.
Uitzonderingen hierop zijn:
- Overbrenging naar Nederland voor storten: dit is in de meeste gevallen niet toegestaan op
grond van het principe van nationale zelfverzorging, ook niet als storten de minimumstandaard
is, tenzij sprake is van één van de uitzonderingsbepalingen uit paragraaf B.13.4.1.
- Overbrenging naar Nederland voor het verbranden van brandbaar afval: hiertegen zal bezwaar
worden gemaakt in het geval het importplafond voor buitenlands brandbaar afval al is bereikt.
Verder kan bij overbrenging naar Nederland voor storten naast het principe van nationale
zelfverzorging ook bezwaar bestaan op grond van nationale wettelijke bepalingen (met name de
stortverboden (Bssa)).

F.10.3.1

Overbrenging naar Nederland t.b.v. verschillende vormen van nuttige toepassing
Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ zijn voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v.
de overbrenging naar Nederland voor de verschillende vormen van nuttige toepassing
onderstaande beslisbomen gebruikt. Met betrekking tot ‘overbrenging naar Nederland voor
voorbereiden voor hergebruik’ geldt dezelfde redenering zoals geschetst in paragraaf F.10.2.1.
Toets of overbrenging t.b.v.
voorbereiden voor
hergebruik beleidsmatig kan
worden toegestaan

Betreft de afvalstof een
‘residu’

nee

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Overbrenging toegestaan? NVT
Toelichting: Gezien de aard en/of samenstelling van deze afvalstof.

Ja

Is voorbereiden voor
hergebruik een reële of
reeds bekende optie?

ja

Overbrenging toegestaan? JA, indien er geen (wettelijke)
belemmeringen voor het (voorbereiden voor) hergebruik zijn.

nee

Overbrenging toegestaan? JA, indien (voorbereiden voor)
hergebruik technisch mogelijk is en er geen (wettelijke)
belemmeringen voor het (voorbereiden voor) hergebruik zijn.

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Toets of overbrenging t.b.v.
recycling beleidsmatig kan
worden toegestaan
Is recycling op basis van de
minimumstandaard
toegestaan?

ja

nee

Overbrenging toegestaan? JA, indien de verwerking in
overeenstemming is met de minimumstandaard.
Overbrenging toegestaan? NEE.

Toets of overbrenging t.b.v.
andere nuttige toepassing
beleidsmatig kan worden
toegestaan

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Is recycling of voorbereiden
voor hergebruik de
minimumstandaard?
nee

ja

Overbrenging toegestaan? NEE, omdat recycling [of voorbereiden
voor hergebruik] mogelijk is.
Overbrenging toegestaan? JA, indien de verwerking in
overeenstemming is met de minimumstandaard.
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F.10.3.2

Overbrenging naar Nederland t.b.v. verschillende vormen van verwijderen
Op basis van het beleid beschreven in hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van
afvalstoffen’ zijn voor het beschrijven van het beleid in paragraaf III van de sectorplannen t.a.v.
de overbrenging naar Nederland voor de verschillende vormen van verwijdering de volgende
beslisbomen gebruikt:
Toets of overbrenging t.b.v.
verbranden als vorm van
verwijderen beleidsmatig
kan worden toegestaan

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Is de minimumstandaard een
vorm van nuttige
toepassing?

ja

Overbrenging toegestaan? JA, indien de verwerking in
overeenstemming is met de minimumstandaard.

nee

Toets of overbrenging t.b.v.
andere vormen van
verwijderen dan verbranden
of storten beleidsmatig kan
worden toegestaan

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Is de minimumstandaard een
vorm van nuttige
toepassing?

ja

Overbrenging toegestaan? NEE, omdat nuttige toepassing mogelijk
is en/of omdat voorlopige verwijdering een te storten of te
verbranden restfractie oplevert en
* storten voor zowel de overgebrachte afvalstof als voor een bij een
eerste handeling gevormde restfractie niet is toegestaan op grond
van nationale zelfverzorging en/of nationale wettelijke bepalingen;
en/of
* verbranden als vorm van verwijdering niet in overeenstemming is
met de minimumstandaard.

ja

Overbrenging toegestaan: JA, tenzij er als vervolghandeling alsnog
een deel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort (nationale
zelfverzorging).

nee

Is de minimumstandaard
storten?

Overbrenging toegestaan? JA, indien de verwerking in
overeenstemming is met de minimumstandaard, tenzij er als
vervolghandeling alsnog een deel van de overgebrachte afvalstof
wordt gestort (nationale zelfverzorging en/of nationale wettelijke
bepalingen).

nee

Toets of overbrenging t.b.v.
storten beleidsmatig
beleidsmatig kan worden
toegestaan

Voorwaarden en beleidsmatige bezwaargronden

Is storten ook de
minimumstandaard?

nee

ja

F.10.4

Overbrenging toegestaan? NEE, omdat nuttige toepassing mogelijk
is.

Overbrenging toegestaan? NEE, op grond van nationale
zelfverzorging en/of op grond van nationale wettelijke bepalingen
en/of omdat nuttige toepassing [of verbranden als vorm van
verwijderen] mogelijk is.
Overbrenging toegestaan? NEE, op grond van nationale
zelfverzorging.

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.
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