Afvalstof of product
Binnen een circulaire economie worden reststromen die voorheen
als afval werden gezien steeds vaker als product of grondstof
gebruikt. In de praktijk kan het voor bedrijven en overheden
echter lastig zijn om te bepalen of een bepaald materiaal in een
specifieke situatie wel of geen afvalstof is. Het toetsingskader
afvalstof of product biedt hiervoor een hulpmiddel.
Dit toetsingskader is gebaseerd op het begrippenkader
‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’
uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, de rechtspraak en
het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3).
Meer informatie
Het toetsingskader is onderdeel van de Leidraad afvalstof of product
(zie www.lap3.nl hoofdstuk B6) die is gepubliceerd door het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
De Leidraad licht het begrippenkader van de Kaderrichtlijn afvalstoffen
en de nieuwe beleidslijn afvalstof of grondstof uit LAP3 toe aan de
hand van praktische voorbeelden uit de rechtspraak, rechtsoordelen
en andere relevante documenten.

Deze folder heeft geen juridisch bindende status. Ook geeft het toetsingskader als zodanig geen antwoord in een individuele situatie. In
specifieke kwesties is het aan het bevoegd gezag om tot een juridisch
bindend oordeel te komen over de afvalstatus op basis van alle feiten
en omstandigheden van het geval. De houder dient het bevoegd gezag
desgevraagd de hiervoor benodigde informatie te verstrekken.

Toetsingskader afvalstof of product
Beoordeling moet per geval en op basis van alle voor dat geval specifieke feiten en omstandigheden

Materiaal afkomstig van een productieproces
dat niet in eerste plaats bedoeld is voor de
productie van die stof of dat voorwerp
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Materiaal afkomstig van de consumptiefase
van producten (o.a. diensten, huishoudens,
retourlogistiek, detailhandel)
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Materiaal afkomstig van recycling of een
andere nuttige toepassing van afvalstoffen
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Bijproduct
of productieresidu?

Voortgezet gebruik
of zich ontdoen van?

Einde-afval
of nog steeds afval?
Afvalstof bestemd
voor verwijdering

Voldoet het materiaal aan de voorwaarden* van art. 5 van de
Kaderrichtlijn afvalstoffen voor de status van bijproduct
a het is zeker dat het materiaal gebruikt zal worden;
b het materiaal kan onmiddellijk worden gebruikt zonder
enige verdere verwerking anders dan die bij normale
productiepraktijken gangbaar is;
c het materiaal wordt geproduceerd als een integraal
onderdeel van een productieproces;
d het voorgenomen gebruik van het materiaal is rechtmatig,
m.a.w. het materiaal voldoet aan alle voorschriften inzake
producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het
specifieke gebruik en zal niet leiden tot over het geheel
genomen ongunstige effecten op het milieu of de men
selijke gezondheid.

Voldoet het materiaal gelet op art. 3 van de Kaderrichtlijn
afvalstoffen (“zich ontdoen”), de doelstelling van art 1.
Kaderrichtlijn afvalstoffen (bescherming van het milieu en de
menselijke gezondheid en behoud en efficiënt gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen) en alle feiten en omstandigheden aan
de toetsingsgronden voor voortgezet gebruik:
a het is zeker dat het materiaal gebruikt zal worden;
b het voorgenomen gebruik is rechtmatig en;
c het voorgenomen gebruik is vanuit grondstoffenefficiëncy
voldoende hoogwaardig.

Voldoet het materiaal na een behandeling van nuttige toepassing
aan de voorwaarden* van art. 6 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen
voor de einde-afvalstatus:
a het materiaal is bestemd om te worden gebruikt voor
specifieke doelen;
b er is een markt voor of vraag naar het materiaal;
c het materiaal voldoet aan de technische voorschriften
voor de specifieke doelen en aan de voor producten
geldende wetgeving en normen;
d het gebruik van het materiaal heeft over het geheel
genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of
de menselijke gezondheid.
*Of specifieke criteria die zijn vastgesteld op basis van deze voorwaarden.

*Of specifieke criteria die zijn vastgesteld op basis van deze voorwaarden.
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