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

Is het aannemelijk dat
het materiaal gezien vanuit
de houder een afvalstof is?
Conform specifieke
wetgeving dient de afvalstof
verwijderd te worden.

Is er een wettelijke
verplichting om een
materiaal te verwijderen?
Zie par. 2.2.4

ja

Mogelijk is er sprake van een
bijproduct of voortgezet gebruik

nee

nee

Gaat het om materiaal afkomstig van
een productieproces? Zie par. 3.1.1

Indicatoren om dit vast te stellen zijn:
• het materiaal zit in een afvalbak of
-container, of heeft hierin gezeten;
• het materiaal wordt of is opgehaald
door een afvalinzamelaar zonder
dat er op voorhand een toepassing
bekend is;
• het materiaal is onbeheerd achter
gelaten, gestort of geloosd.

ja

Is er een wettelijke
verplichting om een
materiaal te verwijderen?
Zie par. 2.2.4

Conform specifieke
wetgeving dient de afvalstof
verwijderd te worden.

ja

Mogelijk is
er sprake van
einde-afval

nee

nee

ja

Gaat het om een productieresidu? Zie par. 3.1.1

nee

ja
Beoordeling bijproduct op
basis van Verordening.
Leidraad is niet van toepassing.

ja

Is er een EU Verordening voor
bijproduct van toepassing op
het materiaal? Zie par. 2.3

Is er een EU Verordening voor
einde-afval van toepassing op
het materiaal? Zie par. 2.3

nee
Beoordeling bijproduct op basis van
ministeriële regeling. Leidraad is niet
van toepassing, uitgangspunt 9 van
par. 2.1, internationaal transport,
is nog wel van toepassing.

ja

nee

Is er een ministeriële regeling
voor einde-afval van toepassing
op het materiaal? Zie par. 2.3

Is er een ministeriële regeling
voor bijproduct van toepassing
op het materiaal? Zie par. 2.3

nee

a het is zeker dat de materialen zullen worden gebruikt;
b de materialen kunnen onmiddellijk worden gebruikt

zonder enige verdere behandeling anders dan die
bij normale productie gangbaar is;
c de materialen worden geproduceerd als een
integraal onderdeel van een productieproces; en
d verder gebruik is rechtmatig, inhoudende dat de
materialen voldoen aan alle voorschriften inzake
producten, milieu en gezondheidsbescherming voor
het specifieke gebruik en dat gebruik niet zal leiden
tot over het geheel genomen ongunstige effecten
voor het milieu of de menselijke gezondheid.

Beoordeling einde-afval op basis van
ministeriële regeling. Leidraad is niet
van toepassing, uitgangspunt 9 van
par. 2.1, internationaal transport,
is nog wel van toepassing.

ja

nee

nee
(Voortgezet) gebruik
of zich ontdoen van?
Zie par. 3.1.2

Einde-afval
of nog steeds afval?
Zie par. 3.1.3

Voldoet het materiaal gelet op art. 1.1 lid 1 van de
Wet milieubeheer (“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:

Is er sprake van een behandeling van nuttige toepassing
én voldoet het materiaal aan de voorwaarden van
art. 1.1 lid 8 van de Wet milieubeheer voor de
einde-afvalstatus:

Bijproduct of afval?
Zie par. 3.1.1

Voldoet het materiaal aan de voorwaarden van
art. 1.1 lid 6 van de Wet milieubeheer voor de status
van bijproduct:

Beoordeling einde-afval op
basis van Verordening.
Leidraad is niet van toepassing.

ja

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.

a de materialen zijn bestemd om te worden gebruikt

voor specifieke doelen;
b er is een markt voor of vraag naar de materialen;
c de materialen voldoen aan de technische

voorschriften voor de specifieke doelen en aan de
voor producten geldende wetgeving en normen;
d het gebruik van de materialen heeft over het geheel
genomen geen ongunstige effecten voor het milieu
of de menselijke gezondheid.

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Geen
Afval

Afval

Geen
Afval

Afval

Geen
Afval

Afval

Eventueel biedt de einde-afvalroute
nog een mogelijkheid nadat er een
nuttige toepassing heeft plaatsgevonden
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