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D.4 Mengen van afvalstoffen 
 

De regels voor het al dan niet vergunningplichtig zijn van mengen van afvalstoffen gaan bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet over van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de 
afvalstoffencategorieën in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer (Abm en Arm) 

naar het Besluit activiteiten leefomgeving. Hier wordt alleen de nieuwe situatie onder de 
Omgevingswet toegelicht. Het beleid in het LAP geldt echter voor beide wettelijke kaders. 
 
Waar in dit hoofdstuk 
 wordt gesproken van ‘op een locatie’ moet - tot dat het Bal daadwerkelijk in werking treedt - 

worden gelezen ‘binnen een inrichting’ 

 wordt gerefereerd aan Bijlage II Bal  moet - tot dat het Bal daadwerkelijk in werking treedt -
worden gelezen bijlage 11 Activiteitenregeling milieubeheer. Hierbij moet 

 > voor categorie 10, 11, 110 en/of 111 van bijlage II Bal worden gelezen categorie 10, 
11, 107 en/of 108 van bijlage 11 Activiteitenregeling milieubeheer. 

 > voor categorie 107 en/of 108 van bijlage II Bal worden gelezen categorie 110 en/of 
111 van bijlage 11 Activiteitenregeling milieubeheer. 

 > voor categorie 112A en/of 112B van bijlage II Bal worden gelezen categorie 109A 

en/of 109B van bijlage 11 Activiteitenregeling milieubeheer. 

 

D.4.1 Inleiding 
 

D.4.1.1 Vergunningen voor mengen van afvalstoffen 
 
In hoofdstuk B.3 is ingegaan op het belang van bronscheiding van afvalstoffen en de daarmee 

verband houdende wettelijke kaders rond scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen, 
voorafgaand aan en tijdens de fase van afvalbeheer.93 Ook is daarbij aangegeven in welke 
gevallen afvalstoffen wel gemengd mogen worden, namelijk wanneer dat is toegestaan op grond 
van algemene regels uit het Bal of op grond van een vergunning voor de betreffende 
menghandeling. 

 

D.4.1.2 Doel van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt het beleid beschreven voor het mengen van afvalstoffen. De algemene 
beleidsmatige uitgangspunten worden beschreven die van toepassing zijn bij de beoordeling of 
voor menghandelingen met afvalstoffen (en afvalstoffen met andere materialen) vanuit het 
oogpunt van doelmatig afvalbeheer wel of niet vergund kunnen worden. Voor bepaalde 
afvalstromen kunnen daarnaast nog specifieke aanvullende beleidsmatige uitgangspunten 
gelden. 

 
Het mengbeleid kan ook relevant zijn bij het opstellen van maatwerkvoorschriften voor 
menghandelingen die vallen onder de algemene regels in het Bal, voor zover het Bal daar ruimte 
voor biedt. 
 

D.4.1.3 Enkele begrippen 
Voor een goed begrip van dit hoofdstuk zijn de volgende begrippen van belang. 

 Voorafgaand aan afvalbeheer’ versus ‘tijdens afvalbeheer’; 
 Categorieën afvalstoffen; 

 Mengen; 
 Opbulken. 

Voor de omschrijving van deze begrippen wordt verwezen naar paragraaf B.3.1.3.  

 

D.4.1.4 Afbakening van dit hoofdstuk en relatie met hoofdstuk scheiden van afvalstoffen (B.3) 
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op huishoudelijke afvalstoffen die nog niet zijn ingezameld 
of afgegeven. Het mengbeleid zoals beschreven in dit hoofdstuk is van toepassing daar waar in 

                                                
93  Zie voor de uitleg van de begrippen ‘voorafgaand aan afvalbeheer’ en ‘tijdens afvalbeheer’: paragraaf 

B.3.1.3. 
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hoofdstuk B.3 voor een menghandeling de conclusie wordt getrokken dat sprake is van een 
vergunningplicht.  
 

D.4.2 Algemene uitgangspunten mengbeleid 
 
In de vergunningaanvraag moet duidelijk worden beschreven welke afvalstoffen met welk doel 
worden gemengd. De ratio hierachter is dat de vraag of mengen kan worden toegestaan niet los 
gezien kan worden van de vervolghandelingen met dit mengsel i.r.t. de minimumstandaarden 
voor de verwerking van de afzonderlijke, te mengen, afvalstoffen. Alleen met deze informatie 
kan het voornemen worden getoetst aan het mengbeleid in het LAP en kan worden beoordeeld 

of een vergunning kan worden verleend. In een omgevingsvergunning, waarin ook een 
dergelijke vervolghandeling – zo nodig onder voorwaarden – wordt vergund of waarin zo nodig 
sturingsvoorschriften (zie paragraaf D.2.2.4.2) kunnen worden opgenomen wanneer de 
verwerking van het mengsel elders zou plaatsvinden, kan deze afweging goed worden gemaakt.  

 
Ook in een melding op grond van art. 4.619 Bal (voor het ontvangen van afvalstoffen) moet 
duidelijk zijn beschreven welke afvalstoffen met welk doel worden gemengd (de te verrichten 

activiteit met de afvalstof).  
 

Voor “een melding op grond van art. 4.619 Bal” moet - tot dat het Bal daadwerkelijk in werking 

treedt - worden gelezen “een melding op grond van art. 1.10 en 1.16 Activiteitenbesluit”. 

 
Bij de beoordeling of het mengen van afvalstoffen vanuit het oogpunt van doelmatig afvalbeheer 
kan worden toegestaan moeten de volgende, cumulatieve, algemene uitgangspunten worden 

gehanteerd: 
1. mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien dit op enig moment leidt tot 

onaanvaardbare blootstelling van mens of milieu aan ZZS; 
2. mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, indien als gevolg van het mengen één of 

meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de daarvoor geldende 
minimumstandaard wordt/worden verwerkt; 

3. mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien dit op het niveau van de locatie waar de 

handeling wordt uitgevoerd leidt tot onaanvaardbare negatieve consequenties voor milieu, 
veiligheid en/of gezondheid. 

 
Deze uitgangspunten gelden voor bedrijfsafvalstoffen (waaronder afgegeven of ingezamelde 
huishoudelijke afvalstoffen) en gevaarlijke afvalstoffen. Voor gevaarlijke afvalstoffen geldt als 
uitgangspunt een verbod op mengen met andere (gevaarlijke) afvalstoffen of andere materialen, 

tenzij dit de negatieve gevolgen voor gezondheid en milieu van de verwerking ervan niet 
vergroot en conform de minimumstandaard kan worden verwerkt (artikel 18 kaderrichtlijn 
afvalstoffen). Voor mengen van gevaarlijk afval met andere (afval)stoffen is in beginsel een 
vergunning nodig (zie hoofdstuk B.3). 
 
In de volgende sub paragrafen worden de uitgangspunten 1 t/m 3 voor de beoordeling of 
mengen is of kan worden toegestaan verder uitgewerkt. 

 

D.4.2.1 Mengen is niet toegestaan indien dit op enig moment leidt tot onaanvaardbare 

blootstelling van mens of milieu aan ZZS 
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten 

kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Doel van het overheidsbeleid is om 

deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. De aanwezigheid van ZZS in 
afvalstoffen beperkt de verwerkingsmogelijkheden en bemoeilijkt recycling en (voorbereiden 
voor) hergebruik. De aanwezigheid van ZZS is vanuit dat perspectief ook van invloed op de 
beoordeling of menghandelingen met afvalstoffen mogen worden uitgevoerd.  
 
Mengen van afvalstoffen die ZZS bevatten kan niet worden toegestaan wanneer dit in het 

vervolgtraject leidt tot onaanvaardbare blootstelling van mens of milieu aan deze ZZS. In 
hoofdstuk B.14 is het beleid t.a.v. ZZS in relatie tot afvalbeheer uitgewerkt. 
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Benadrukt wordt dat het mengen waarbij sprake is van afval met ZZS, ook als het afvalstoffen 
betreft die op basis van bijlage II van het Besluit activiteiten leefomgeving behoren tot eenzelfde 
afvalcategorie, niet altijd doelmatig is. In een aantal gevallen kan het zelfs verboden zijn op 
basis van regelgeving (REACH, POP-verordening).  
 

Het bevoegd gezag moet zich bij het beoordelen van verzoeken om afval te mogen mengen – in 
het kader van vergunningverlening, maar ook bij meldingen (in verband met eventueel stellen 
van maatwerkvoorschriften), altijd de vraag stellen of het risico op aanwezigheid van ZZS 
bestaat. Bestaat een risico op aanwezigheid van ZZS dan moet in geval van een 
vergunningaanvraag worden getoetst of de aangevraagde menghandeling wel of niet in lijn is 
met regelgeving of beleid, dan wel of het bedrijf in zijn acceptatieprocedure voldoende rekening 
houdt met dit risico en de juiste informatie over herkomst en samenstelling, al dan niet in de 

vorm van analyses, vraagt. 
 

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de menghandeling moet onderscheid worden 
gemaakt tussen mengen ten behoeve van nuttige toepassing, waaronder recycling, en mengen 
ten behoeve van verwijdering. 
 

Mengen ten behoeve van nuttige toepassing, waaronder recycling 

Een afvalstof die ZZS bevat die zijn genoemd in bijlage IV van de POP-verordening of de lijst 
met autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV van REACH) of waarvan de beoogde toepassing is 
gereguleerd met de restrictielijst (bijlage XVII van REACH) mag niet met andere stoffen of 
afvalstoffen gemengd worden als daarmee het voldoen aan de POP-verordening of REACH in het 
geding komt. Te denken valt hierbij aan mengen tot onder de grenswaarde genoemd in de 
bijlagen bij de betrokken verordeningen of het gebod om te voorkomen dat ZZS in aanraking 
komen met andere materiaal- of afvalstromen (POP-Verordening). 

 
Voor andere ZZS94 wordt mengen niet toegestaan als daardoor in het vervolgtraject grotere kans 
is op onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu aan ZZS. Hiervoor is de beleidslijn ZZS 
uit paragraaf B.14.4.3 het beoordelingskader. 
 

Aanvullend hierop geldt dat als sprake is van een afvalstof die ZZS bevat in een concentratie die 

gelijk of hoger is dan de: 
a.  concentratiegrenswaarde waarboven het op grond van REACH verboden is dergelijke 

stoffen in de handel te brengen of te gebruiken; of 
b.  concentratiegrenswaarde opgenomen in tabel 23 van paragraaf F.11.4; of 
c.  concentratiegrenswaarde opgenomen in bijlage IV van de POP-verordening; 

het niet is toegestaan om deze afvalstof ten behoeve van nuttige toepassing te mengen met een 
afvalstof waarvan de concentratie lager is dan genoemd onder a, b en c. 

 
Mengen ten behoeve van verwijdering 

Mengen of anderszins verwerken van afvalstoffen die ZZS bevatten met het oogmerk om de 
afvalstoffen te verwijderen, mag plaatsvinden indien: 
-  De ZZS die zijn vermeld op de lijst van autorisatieplichtige stoffen of op de lijst van stoffen 

waarvoor restricties gelden (bijlage XIV en XVII REACH) worden vernietigd of geïsoleerd 
geborgen. 

-  De POP’s worden gestort, vernietigd of onomkeerbaar omgezet overeenkomstig de in de POP-
verordening beschreven wijzen (zie verder paragraaf F.11.3.4 van bijlage 11; Achtergronden 
bij het beleid voor ZZS’’). 

-  Voor wat betreft andere ZZS is in het algemeen de kans op risico’s op onaanvaardbare 
blootstelling van mens en milieu aan ZZS bij processen gericht op verwijdering (door 
vernietiging of verbranden) kleiner dan bij processen gericht op de verwerking tot een 

toepasbaar product. Een toetsing aan de beleidslijn ZZS van paragraaf B.14.4.3 zal in de 
meeste gevallen positief uitpakken. Bij verwijdering kan deze toetsing derhalve achterwege 
blijven. 

 

                                                
94  Dit zijn ZZS waarvoor (nog) geen wettelijke beperkingen gelden: stoffen van de kandidaatslijst van 

REACH en overige ZZS, zie verder B.14.4.2. 
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D.4.2.2 Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, indien als gevolg van het mengen een of 

meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de daarvoor geldende 

minimumstandaard wordt verwerkt.  
De minimumstandaard is het centrale beleidsinstrument voor de sturing op een hoogwaardige 
verwerking van afvalstoffen. Bij het beoordelen of menghandelingen kunnen worden toegestaan, 
zal daarom altijd geborgd moeten blijven dat elke van de te mengen afvalstoffen minimaal 
verwerkt wordt conform de daarvoor geldende minimumstandaard en binnen de daarin gestelde 
voorwaarden.  
 
Dit uitgangspunt komt neer op het volgende: 

- Indien mengen ertoe leidt dat één of meerdere afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt 
dan de minimumstandaard, is mengen niet toegestaan. 

- Indien de minimumstandaard voorschrijft dat een afvalstof vanwege de aanwezigheid van 
bepaalde verontreinigingen verplicht moet worden verwijderd én deze minimumstandaard 

hoogwaardiger verwerking verbiedt, mag ook mengen niet leiden tot een dergelijke 
hoogwaardiger verwerking. Doel is om diffuse verspreiding van deze verontreinigingen te 

voorkomen en/of wegmengen tegen te gaan. Dit is expliciet aangegeven in de betreffende 
sectorplannen. Voorbeelden zijn PCB-houdende afvalstoffen, gewolmaniseerd C-hout en kwik- 
en arseenhoudend afval. 

- Indien voor één van de te mengen afvalstoffen geen minimumstandaard in het LAP 
beschreven is, moet bij het bepalen of mengen is toegestaan, rekening gehouden worden met 
de wijze waarop deze afvalstof volgens de afvalhiërarchie verwerkt zou moeten worden.  

 

Bij het indelen van de afvalcategorieën van Bijlage II van het Bal is met dit uitgangspunt 
rekening gehouden. Dit betekent dat in principe aan dit uitgangspunt is voldaan als het gaat 
om: 
- het mengen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie, met uitzondering van de categorieën 

10, 11, 110 en 111 van bijlage II Bal. 
- het mengen van afvalstoffen van afvalcategorieën met hetzelfde categorienummer, waarbij 

sprake is van mengen van een A-variant (gevaarlijk afval) met een B-variant (niet-gevaarlijk 

afval).  

 
Bovenstaande komt voort uit het feit dat een afvalcategorie afvalstoffen bevat die in principe op 
eenzelfde (hoogwaardige) wijze moeten worden verwerkt en eenzelfde minimumstandaard 
hebben.  
 

Twee categorieën van het zelfde categorienummer maar een A- en B-variant hebben ook 
dezelfde minimumstandaard. Beleidsmatig is er daarom geen bezwaar tegen het mengen van 
deze stromen. Omdat op basis van Europese regelgeving mengen van categorieën gevaarlijk 
afval met ander afval of met niet-afval als vergunningplichtig moet worden aangemerkt, zijn 
bepaalde categorieën onderverdeeld in een A- en B-variant. Vergunningen voor het mengen van 
een A- en een B-variant van hetzelfde categorienummer kunnen vanuit het afvalbeleid bezien in 
beginsel worden verleend zolang de risico’s voor gezondheid en milieu door de verwerking niet 

worden vergroot. 
 
Extra aandacht behoeft mengen binnen de categorieën 10, 11, 110 en 111. Zie hiervoor de 
specifieke beleidsuitgangspunten in paragrafen D.4.4.2 (Mengen voorafgaand aan verbranden), 
D.4.4.3 (Mengen voorafgaand of tijdens storten) en D.4.4.4 (Mengen binnen categorieën met 

sterk variërende samenstelling) van dit hoofdstuk. 
 

D.4.2.3 Mengen is niet toegestaan indien dit op het niveau van de locatie waar de handeling 

wordt uitgevoerd leidt tot onaanvaardbare negatieve consequenties voor milieu, 

veiligheid en/of gezondheid 
Dit uitgangspunt borgt dat alle nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu 

van de menghandeling op en direct buiten de locatie moeten worden voorkomen of tot een 
aanvaardbaar niveau moeten worden teruggebracht. 
 



 

LAP3 | Deel E: Sectorplannen  | versie tweede wijziging | geldig vanaf 2 maart 2021 

 

 

 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 261 van 419 

D.4.3 Mengen voorafgaand en tijdens verschillende fasen van afvalbeheer 
 
Onderstaande subparagrafen gaan in op mengen vanaf het ontstaan van afvalstoffen bij de 
ontdoener tot aan de verwerking. 

 

D.4.3.1 Mengen voorafgaand aan afvalbeheer  
De ontdoener kan het voornemen hebben om afvalstoffen te mengen op de locatie waar deze 
ontstaan of op de locatie waar deze uit zijn/haar werkzaamheden voor derden vrijkomen, dus 
nog voordat hij/zij de afvalstoffen aan een derde afgeeft of door een derde laat inzamelen.  
 

Indien sprake is van een vergunningplichtige menghandeling (zie hoofdstuk B.3) moet de 
ontdoener in de vergunningaanvraag aangeven hoe hij/zij met de vrijkomende afvalstoffen 
omgaat in relatie tot mengen. Aangegeven moet worden hoe een mengsel later in de keten 
wordt verwerkt en wat dat betekent voor het toetsen van de te mengen stromen aan de 

betrokken minimumstandaarden. De vergunningaanvraag moet in ieder geval gegevens 
bevatten over de aanwezigheid van ZZS in de te mengen stromen, de (opvolgende 

afvalverwerkings-) handelingen die met de gemengde stroom zullen plaatsvinden en de emissies 
die als gevolg van het mengen of het verdere verwerken van het mengsel ontstaan 
(Omgevingsregeling). 
 
De vergunningaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de hiervoor beschreven algemene 
uitgangspunten van het mengbeleid (paragraaf D.4.2). Wanneer de ontdoener bij zijn 
vergunningaanvraag niet sluitend kan aantonen – bijvoorbeeld op basis van afspraken met zijn 

inzamelaar – dat de te mengen afvalstoffen later in de keten conform de uitgangspunten van 
paragraaf D.4.2 worden verwerkt, is het mengen niet doelmatig. Het bevoegd gezag kan aan de 
vergunning voorschriften, ten aanzien van het (niet) mengen verbinden, voor zover het Bal daar 
ruimte voor biedt. Hiertoe kunnen ook sturingsvoorschriften behoren (zie paragraaf D.2.2.4.2), 
om te verzekeren dat de verwerking van het mengsel, welke later en elders plaatsvindt, in lijn 
zal zijn met de uitgangspunten van het mengbeleid. 
 

D.4.3.2 Mengen tijdens inzamelen en vervoer (inzamel- en vervoermiddel) 
 

D.4.3.2.1 Wet- en regelgeving m.b.t. mengen tijdens inzamelen en vervoer 
Gelet op artikel 10.54 Wm is het niet toegestaan om gevaarlijke afvalstoffen tijdens inzamelen 
of vervoeren te mengen met andere (afval)stoffen. In het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia) is 

daarnaast opgenomen dat mengen van verschillende categorieën bedrijfs- en gevaarlijke 
afvalstoffen tijdens de inzameling niet is toegestaan. Uitzondering hierop betreft de inzameling 
van gevaarlijke afvalstoffen waarvoor volgens het Bia een inzamelvergunning vereist is en waar 
in die inzamelvergunning expliciet is opgenomen dat bepaalde afvalstoffen van verschillende 
categorieën in dat specifieke geval mogen worden samengevoegd. Inzamelvergunningen worden 
uitsluitend verleend voor specifiek aangewezen afvalstoffen (art. 10.48, eerste lid Wm) en dat 
zijn klein gevaarlijk afval (kga), afgewerkte olie en scheepsafvalstoffen (art. 9 Bia). In alle 

andere gevallen is mengen tijdens inzamelen verboden (art. 1b Bia) en mag dit pas gebeuren op 
de ontvangende locatie, mits voor het mengen daar een vergunning is verleend. 
 
Op basis van artikel 10.49, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer kunnen aan 
inzamelvergunningen (uitsluitend voor de stromen kga, scheepsafvalstoffen en afgewerkte olie) 
verplichtingen worden verbonden ten aanzien van het gescheiden houden (niet mengen) van 

afvalstoffen. Ook het mengen van deze afvalstoffen tijdens inzamelen en vervoer moet 

uitdrukkelijk zijn toegestaan in de inzamelvergunning. 
 

D.4.3.2.2 Beleid m.b.t. vergunnen van mengen in een inzamelvergunning 
De algemene uitgangspunten van het mengbeleid (paragraaf D.4.2) bieden voor het vergunnen 
van mengen in een inzamelvergunning het toetsingskader. 
 

D.4.3.3 Mengen tijdens/t.b.v. afvalverwerking 
 

Vergunningplichtige menghandelingen 
Wanneer voor het mengen van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve 
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van afvalverwerking een vergunning nodig is (zie hoofdstuk B.3) toetst het bevoegd gezag de 
vergunningaanvraag voor een voorgenomen menghandeling op doelmatigheid aan de hand van 
de algemene uitgangspunten van het mengbeleid (D.4.2). 
 
De hoofdlijn van de beoordeling is, dat mengen kan worden vergund voor:  

- afvalstoffen die behoren tot eenzelfde categorie van Bijlage II Bal, indien mengen op grond 
van de algemene uitgangspunten 1 en 3 van het mengbeleid doelmatig is; 

- afvalstoffen die behoren tot de A-variant en de B-variant van hetzelfde categorienummer van 
Bijlage II Bal, indien mengen op grond van de algemene uitgangspunten 1 en 3 van het 
mengbeleid doelmatig is; 

- afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën, indien het mengen er niet toe leidt dat 
één of meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de daarvoor geldende 

minimumstandaard wordt/worden verwerkt, en bovendien op grond van de algemene 
uitgangspunten 1 en 3 van het mengbeleid doelmatig is.  

 
Meldingsplichtige menghandelingen 

Voor het mengen van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen is niet altijd een 
omgevingsvergunning nodig. Soms is alleen een melding nodig voor het ontvangen van 
afvalstoffen (zie art. 3.198, lid 1, onder n en art. 4.619 Bal). Het kan zijn dat die ontvangen 

afvalstoffen vervolgens worden gemengd en in die afvalstoffen ZZS voorkomen95. In dat geval 
moet worden vastgesteld of voor het mengen aanvullende maatwerkvoorschriften moeten 
worden gesteld. Voor het eventueel stellen van maatwerkvoorschriften in relatie tot mengen 
vormen de algemene uitgangspunten van het mengbeleid het toetsingskader (D.4.2). 
 

Voor “zie art. 3.198, lid 1, onder n en art. 4.619 Bal” moet - tot dat het Bal daadwerkelijk in 

werking treedt - worden gelezen “zie art. 1.10 en 1.16 Activiteitenbesluit”. 

 

D.4.3.4 Mengen van afvalstoffen tijdens de overbrenging 
Op grond van artikel 19 van de EVOA mogen afvalstoffen als vermeld in het 
kennisgevingsdocument of als bedoeld in artikel 18 EVOA, vanaf het begin van de overbrenging 
tot de ontvangst op een locatie waar deze nuttige worden toegepast of verwijderd niet met 

andere afvalstoffen worden gemengd. 
 
 

D.4.4 Specifieke situaties i.r.t. mengen 
 

In deze paragraaf wordt een aantal specifieke situaties beschreven waarvoor naast de algemene 
uitgangspunten van het mengbeleid ook specifieke aandachtspunten of beleid t.a.v. mengen 
gelden. In een aantal gevallen is dit gebaseerd op aanvullende kaders (beleid of regelgeving) 
buiten het afvalstoffenbeleid. Als dat het geval is, moeten de genoemde documenten en 
regelingen zelf worden geraadpleegd en beperkt het LAP zich tot informatie op hoofdlijnen. 
 

D.4.4.1 Mengen op milieustraat 
Het mengen van gescheiden ingezamelde (grove) huishoudelijke afvalstoffen kan worden 
toegestaan bij maatwerkbesluit (voor afwijken van de 18 voorgeschreven bakken) of bij 
omgevingsvergunning (mengen in de restbak en/of andere stromen dan de 18 aangewezen 
stromen). Zie paragraaf B.3.3.3.1. De toetsing van het maatwerkbesluit of de 
vergunningaanvraag vindt plaats op basis van de uitgangspunten genoemd in paragraaf 

B.3.3.3.2. 

 

D.4.4.2 Mengen voorafgaand aan verbranden 
Vanuit doelmatig afvalbeheer bestaat er beleidsmatig geen bezwaar tegen het mengen van 
afvalstoffen waarvoor de minimumstandaard verbranden is, aangezien zij aan het eind van de 
keten toch in dezelfde installatie worden verwerkt. Deze afvalstoffen vallen onder één van de 
afvalcategorieën 112A of 112B van Bijlage II van het Bal. Het mengen van afvalstoffen uit 

categorie 112A met afvalstoffen in categorie 112B van bijlage II van het Bal is aangewezen als 

                                                
95 Ook een afvalstof die niet als gevaarlijke afvalstof is aangewezen op grond van de Eural lijst, kan ZZS 

bevatten. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
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een milieubelastende activiteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. 
Tegen mengen van deze categorieën bestaat vanuit doelmatigheid echter geen bezwaren. 
 
Aandachtspunt voor vergunningverlening is wel dat bepaalde afvalstoffen om andere redenen 
dan milieubescherming of bescherming van de volksgezondheid, zoals arbo of veiligheid, niet 

mogen worden gemengd. 
 

D.4.4.3 Mengen voorafgaand of tijdens storten 
Het mengen van afvalstoffen binnen de categorieën 110 en 111 van Bijlage II van het Bal 
afzonderlijk en met elkaar is aangewezen als een vergunningplichtige milieubelastende activiteit. 
Het mengen van afvalstoffen die op eenzelfde type stortplaats mogen worden gestort is in 

principe toegestaan rekening houdend met de volgende bepalingen: 
- Bepaalde afvalstoffen mogen niet gezamenlijk in eenzelfde stortplaatscel worden gestort. 

Welke afvalstoffen dit zijn, is vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden 

afvalstoffen (Bssa). Deze afvalstoffen mogen dus ook niet worden gemengd. Als voorbeeld 
wordt asbest genoemd. Asbesthoudende afvalstoffen mogen niet worden gemengd. Dat 
neemt niet weg dat asbesthoudend afval na storten mag worden afgedekt met andere 
afvalstoffen (zie Bijlage, onderdeel 2, voorschrift 2.1, sub 2c van het Bssa). 

- Het Bssa bevat acceptatiecriteria per type stortplaats (onder meer gebaseerd op uitloging). 
Het is verboden om afvalstoffen te verdunnen of te mengen met als doel om zo aan die 
acceptatiecriteria te voldoen (art. 8 Bssa). 

 Sommige sterk uitloogbare afvalstoffen (art. 1 Regeling acceptatie afvalstoffen op 
stortplaatsen) moeten worden geïmmobiliseerd tot geconditioneerde afvalstoffen alvorens ze 
gestort mogen/kunnen worden. Dit is nodig ter vermindering van de uitloging van die 
afvalstoffen. Mengen daartoe is toegestaan. Deze afvalstoffen mogen overigens uitsluitend op 

specifieke (compartimenten van bepaalde) stortplaatsen worden gestort. Deze stortplaatsen 
moeten zijn ingericht in overeenstemming met de Regeling acceptatie afvalstoffen op 
stortplaatsen. Ook de behandeling van afvalstoffen vindt plaats conform deze regeling. 

 
Om te borgen dat aan voorgaande drie bepalingen ook eerder in de keten al wordt voldaan, legt 
een bedrijf in de administratie de gemengde afvalstoffen, hun bestemming en de beoordeling op 

bovenstaande bepalingen vast. 
 
Bovenstaande heeft als gevolg dat het mengen van een te storten afvalstof met een andere te 
storten afvalstof alleen mag worden toegestaan indien vaststaat – eventueel na bemonstering 
en analyse – dat de afvalstoffen op eenzelfde type stortplaats en op eenzelfde wijze mogen 
worden gestort. Zie hiervoor verder het Bssa. 
 

D.4.4.4 Mengen binnen categorieën met sterk variërende samenstelling  
Eén van de uitgangspunten van het mengbeleid is dat mengen niet is toegestaan, indien als 
gevolg van het mengen een of meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de 
daarvoor geldende minimumstandaard wordt verwerkt (paragraaf D.4.2). Om die reden zijn de 
categorieën van bijlage II van het Bal afgestemd op de minimumstandaarden van Deel E 
‘Sectorplannen’. In enkele gevallen zijn deze categorieën qua samenstelling echter zo divers dat 

ook binnen deze categorieën mengen niet zondermeer is toegestaan. Het gaat hierbij om de 
categorieën 10 en 11 van Bijlage II van het Bal (procesafhankelijk industrieel afval). Mengen is 
in die gevallen pas toegestaan wanneer hiervoor een omgevingsvergunning is verleend, waarbij 
wordt getoetst aan de algemene uitgangspunten van het mengbeleid (paragraaf D.4.2). 

  

D.4.4.5 Mengen t.b.v. de inzet als / productie van bouwstoffen 
In onderstaande subparagrafen wordt eerst het algemene beleid beschreven t.a.v. mengen 
t.b.v. een bouwstof. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal bijzonderheden of uitzonderingen. 
Onderstaande beleidsuitgangspunten zijn aanvullend op de algemene uitgangspunten van het 
mengbeleid in paragraaf D.4.2. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026131
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026131
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D.4.4.5.1 Algemeen uitgangspunten mengen t.b.v. productie van of toepassen als een bouwstof 
 

Tot dat het Besluit activiteiten leefomgeving in werking treedt, geldt het beleid van voor de 
tweede wijziging van het LAP en moet voor deze paragraaf D.4.4.5.1 de volgende tekst worden 
gelezen: 
 
 Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen 

aan toe te passen bouwstoffen, grond en baggerspecie.  Voor het meten en beoordelen 
daarvan wordt uitgegaan van relatief homogene partijen die afkomstig zijn van eenzelfde 

locatie of proces. Het Bbk regelt om die reden slechts het (onderling) mengen van reeds 
geproduceerde bouwstoffen. In de toelichting van het Bbk wordt, onder verwijzing naar het 
afvalstoffenbeleid, aangegeven dat alleen partijen van vergelijkbare kwaliteit mogen worden 
samengevoegd, omdat anders sprake kan zijn van het wegmengen van verontreinigingen, 
wat onwenselijk is voor het milieu.  

 
 Voor de productie van een bouwstof kunnen ook afvalstoffen worden gebruikt. Daarvoor kan 

het zijn dat bouwstoffen met afvalstoffen moeten worden gemengd. Hiervoor zijn geen 
bepalingen opgenomen in het Bbk. Voor het mengen van bouwstoffen met afvalstoffen t.b.v. 
de productie van een bouwstof geldt daarom het beleidskader in dit LAP.  

 
 Om ongeclausuleerd wegmengen te voorkomen geldt, in aanvulling op de algemene 

uitgangspunten voor mengen (paragraaf D.4.2) én in aanvulling op hetgeen in het Bbk is 

geregeld ten aanzien van de eindproducten, het volgende:  
 Het is niet toegestaan om afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van 

het Bbk, via mengen alsnog aan die eisen te laten voldoen. Met kwaliteitseisen worden de 
maximale emissie- en samenstellingswaarden bedoeld die zijn opgenomen in bijlage A van de 
Rbk. Voor vormgegeven, niet-vormgegeven en IBC-bouwstoffen gelden aparte maximale 
emissiewaarden. 

 

De tekst onder dit kader gaat gelden zodra het Besluit activiteiten leefomgeving in werking is 

getreden. 

 

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen aan 
toe te passen bouwstoffen (op grond van art. 29 Bbk). Het Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal) wijst het toepassen van bouwstoffen (zoals gedefinieerd in het Bbk) aan als een 
milieubelastende activiteit (art. 3.48m) en stelt daaraan regels (paragraaf 4.123). Bouwstoffen, 
al dan niet gemaakt uit afvalstoffen, mogen op grond van art. 4.1264 Bal alleen worden 
toegepast als deze voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Bbk. 
 

Voor het meten en beoordelen van de kwaliteit van bouwstoffen wordt uitgegaan van relatief 
homogene partijen die afkomstig zijn van eenzelfde locatie of proces. In paragraaf 4.123 van 
het Bal worden om die reden regels gesteld om vermenging van bouwstoffen met bodem en 
grond of baggerspecie te voorkomen. 
 
Voor de productie van een bouwstof kunnen ook afvalstoffen worden gebruikt. Daarvoor kan het 
nodig zijn dat afvalstoffen met andere afvalstoffen, bouwstoffen of materialen worden gemengd. 

Het Bal wijst mengen van afvalstoffen met afvalstoffen of andere materialen aan als 
milieubelastende activiteit waarvoor in bepaalde gevallen een vergunning nodig is (zie hoofdstuk 

B.3). Voor het mengen van afvalstoffen ten behoeve van de productie van bouwstoffen zijn geen 
specifieke bepalingen opgenomen in het Bal. Voor het vervaardigen van bouwstoffen door 
mengen met afvalstoffen gelden, voor zover deze milieubelastende activiteit vergunningplichtig 
is, daarom de algemene uitgangspunten van het mengbeleid (paragraaf D.4.2).  

 
Om ongeclausuleerd wegmengen te voorkomen geldt, in aanvulling op deze algemene 
uitgangspunten én in aanvulling op hetgeen in het Bbk is geregeld ten aanzien van de 
eindproducten, dat het vanuit het oogpunt van doelmatig beheer van afvalstoffen niet is 
toegestaan om afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bbk, via 
mengen alsnog aan die eisen te laten voldoen. 
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D.4.4.5.2 Uitzondering 1; functionele hoeveelheden 
In afwijking van het algemene uitgangspunt in paragraaf D.4.4.5.1 kan het gebruik van 
afvalstoffen die op zichzelf niet voldoen aan de eisen van het Bbk toch worden gebruikt voor de 
productie van een bouwstof, onder voorwaarde dat (cumulatief): 
a) de nuttige toepassing van de afvalstof op grond van de minimumstandaard toegestaan is; 

én 
b) in geval van aanwezigheid van ZZS in de afvalstoffen het mengen daarvan niet op enig 

moment leidt tot onaanvaardbare blootstelling van mens of milieu aan ZZS - het 
toetsingskader daarvoor is beschreven in de beleidslijn ZZS van paragraaf D.4.2.1; én 

c) de inzet bijdraagt aan de voor het product en zijn functie noodzakelijke eigenschappen én; 
d) door de inzet van de afvalstof de inzet van primaire grondstoffen die anders zouden zijn 

gebruikt om het product de betreffende functionele eigenschappen te geven, wordt 

verminderd; én 
e) het slechts gaat om het bijmengen van functionele hoeveelheden; bij het proces wordt 

maximaal zoveel materiaal gebruikt als nodig voor een goede werking van het product; én 
f) bij het proces geen ongewenste reacties ontstaan tussen de verschillende stromen; en 
g) het product dat het resultaat is van het mengen voldoet aan alle geldende eisen om als 

bouwstof te worden toegepast. 
 

Ad. e 
‘Functionele hoeveelheden’ speelt alleen een rol bij de uitzondering om partijen afval (waaronder 
begrepen vrijkomende grond) die individueel niet voor nuttige toepassing in aanmerking komen 
toch in beperkte mate in te zetten als een component van een te produceren bouwstof. Het 
speelt dus geen rol bij het mengen van stromen die ieder apart ook als bouwstof geschikt 
zouden zijn en ook niet bij processen, gericht op het door reiniging of immobilisatie geschikt 
maken van dergelijke partijen afval.  

 
Met de beperking tot het inzetten van 'functionele hoeveelheden' wordt beoogd om enerzijds de 
toepassing van materialen mogelijk te maken die eigenlijk te verontreinigd zijn, maar anderzijds 
te voorkomen dat hiermee een route ontstaat om dergelijke vervuilde stromen op een 
eenvoudige en goedkope manier weg te mengen en af te zetten.  

 

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat deze beoordeling van geval tot geval moet 
plaatsvinden. In de vergunning waarin een dergelijke menghandeling wordt toegestaan zullen de 
voorwaarden hiertoe moeten zijn geborgd. 
 

D.4.4.5.3 Uitzondering 2; mengen t.b.v. de productie van immobilisaten (vormgegeven bouwstof)  
In afwijking van het algemene uitgangspunt in paragraaf D.4.4.5.1 kunnen ook afvalstoffen die 
volgens de minimumstandaard alleen verwijderd kunnen worden – onder bepaalde voorwaarden 

toch op een verantwoorde wijze voor recycling geschikt worden gemaakt door immobilisatie. 
Immobilisatie kan bijdragen aan de doelstelling om afval zoveel als mogelijk nuttig toe te passen 
en om storten te verminderen.  
 
Immobilisatie wordt daarbij als volgt gedefinieerd: een verwerking, waarmee de chemische 
en/of fysische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd met het doel de 
verontreinigende stoffen vast te leggen. De afvalstof wordt hierbij gemengd met bindmiddelen 

en daarmee geschikt gemaakt voor inzet als vormgegeven bouwstof, waarbij die afvalstof 
zonder deze handeling niet voor die nuttige toepassing geschikt zou zijn geweest. Deze definitie 
omvat uitsluitend koude immobilisatie96. Het gaat bij immobilisatie om handelingen zoals het 

mengen van vervuilde grond, slibben of assen met bijvoorbeeld cement, om te komen tot een 
vormgegeven bouwstof. Overigens wordt in de ‘Factsheet koude immobilisatie grond’ van de 
‘Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit’ uitleg gegeven over de (on)mogelijkheden 

van koude immobilisatie van grond tot bouwstof. 
 
Het maken van immobilisaten die voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bbk kan worden 
toegestaan, rekening houdend met de volgende beperkingen: 

                                                
96  Naast koude immobilisatie bestaat ook ‘thermische  immobilisatie’; zie bijlage F.3; ‘bijlage 3; Lijst van 

gebruikte termen, begrippen en definities’ 

https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/d-verwerken-van-grond/d5-immobilisatie/factsheet-koude-immobilisatie-grond)


 

LAP3 | Deel E: Sectorplannen  | versie tweede wijziging | geldig vanaf 2 maart 2021 

 

 

 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 266 van 419 

1. Immobilisatie van afvalstoffen die ZZS bevatten moet onverkort voldoen aan het eerste 
algemene uitgangspunt van mengen (paragraaf D.4.2.1), op basis waarvan getoetst moet 
worden of op enig moment ten gevolge van de toepassing en verder gebruik van het 
immobilisaat onaanvaardbare blootstelling op kan treden voor mens of milieu aan deze ZZS. 

2. Voor bepaalde ZZS aanwezig in bepaalde afvalstoffen is in de van toepassing zijnde 

sectorplannen expliciet geregeld dat gebruik als bouwstof niet is toegestaan, ook niet na 
immobilisatie. Dit geldt in ieder geval voor asbest (sectorplan 37), kwik (tenzij inzet als 
bouwstof is toegestaan op basis van het Bal en Bbk, sectorplan 82), arseen (sectorplan 17 en 
sectorplan 83) en PAK (boven bepaalde grenswaarde; o.a. sectorplan 30 en sectorplan 34).  

3. Voor afvalstoffen die het resultaat zijn van het concentreren van vervuiling is immobilisatie tot 
een bouwstof nooit toegestaan, met uitzondering van immobilisatie tot bouwstoffen t.b.v. 
toepassing in zoutcavernes. Het gaat om de volgende afvalstoffen: residu van extractief 

reinigen (van bijvoorbeeld [niet limitatief] grond, zeefzand, steenachtig materiaal of 
baggerspecie), ONO-filterkoek, residu van het opwerken van AVI-bodemas en 

rookgasreinigingsresidu. Het is toegestaan dat uit deze afvalstoffen metalen worden 
teruggewonnen ten behoeve van recycling, onder voorwaarde dat via de resterende 
afvalstoffen niet alsnog diffuse verspreiding van de zware metalen plaatsvindt en de zware 
metalen ook niet worden verdeeld over een substantieel groter volume. In van toepassing 
zijnde sectorplannen is het voorgaande opgenomen.  

 
Daarnaast zijn in BRL 9322 (Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen), BRL 7510 
(Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie) en in andere 
normdocumenten op grond van het Bbk randvoorwaarden opgenomen voor het immobiliseren 
van afvalstoffen. 
 

D.4.4.5.4 Voorbeelden mengen t.b.v. ‘functionele hoeveelheden’ en (grondstof voor een) bouwstof 

Wat wel en niet is toegestaan t.a.v. mengen t.b.v. de productie van een (grondstof voor een) 
bouwstof roept soms vragen op. Daarom wordt het beleid met een aantal voorbeelden 
geïllustreerd. 
 
Voorbeeld 1 

Een partij sterk uitlogende afvalstoffen mag door immobilisatie geschikt gemaakt worden om 

als bouwstof te worden ingezet. Het gaat om verwerking van een verontreinigde afvalstof op 
zich met cement en niet om het mengen van een kleine hoeveelheid van een verontreinigde 
afvalstof met een grotere hoeveelheid minder verontreinigde afvalstof om zo primair materiaal 
uit te sparen. De vraag welke hoeveelheden hier 'functioneel' zijn, is niet aan de orde. 

 
Voorbeeld 2 
Bij de productie van asfalt of beton kan een deel van het normaal daarvoor gebruikte primair 

gewonnen zand worden vervangen door (in bepaalde mate verontreinigde) uit afvalstoffen 
teruggewonnen materialen.  
 Betreft het stromen die zelf als bouwstof voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bbk zijn, 

dan gelden verder geen beperkingen qua in te zetten hoeveelheden.  
 Inzet van meer verontreinigde materialen is toegestaan, maar onder de in paragraaf 

D.4.2.1 genoemde beperkingen ten aanzien van ZZS. Van geval tot geval moet in het 
kader van vergunningverlening worden beoordeeld hoeveel primair materiaal normaal 

wordt ingezet en wat dat betekent voor de hoeveelheden verontreinigd materiaal die als 
'functioneel' kunnen worden aangemerkt. Dit hoeft niet zondermeer 1 op 1 te zijn, maar 
gebruik van onnodig veel van de verontreinigde stromen is ongewenst. 

 
Voorbeeld 3 
Poederkoolvliegas97 wordt ingezet bij de productie van beton en composietcementen. Ook wordt 

poederkoolvliegas gebruikt voor de productie van portlandklinker. Hierdoor worden primaire 
grondstoffen uitgespaard.  
 Bij het verwerken van poederkoolvliegas in cement of beton, is geen sprake van 

immobilisatie (al kan hier sprake zijn van een immobiliserend effect). 

                                                
97 Poederkoolvliegas wat uit Nederlandse kolengestookte e-centrales vrijkomt zal vaak een bijproduct zijn 

en geen afvalstof voor zover voldaan wordt aan de daarvoor geldende voorwaarden.  
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 Voor poederkoolvliegassen van Bbk-kwaliteit gelden op dit punt geen beperkingen qua in te 
zetten hoeveelheden.  

 Partijen die niet aan de Bbk-kwaliteit voldoen, kunnen 'in functionele hoeveelheden' in 
cementovens worden ingezet. Hierbij moet worden beoordeeld hoeveel primaire vulstoffen 
daarmee worden bespaard en hoeveel poederkoolvliegas een vergelijkbare functie heeft. 

Dit hoeft niet zondermeer 1 op 1 te zijn, maar gebruik van onnodig veel vliegas is 
ongewenst. 

 

D.4.4.6 Mengen met/van grond of baggerspecie 
 

D.4.4.6.1 Wet- en regelgeving m.b.t. mengen met/van grond of baggerspecie 

 

Tot dat het Besluit activiteiten leefomgeving in werking treedt, blijven het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) het wettelijke kader m.b.t. grond en baggerspecie. 

Tot dat moment moet voor deze paragraaf D.4.4.6.1 de volgende tekst worden gelezen 

(beknopte weergave bepalingen gerelateerd aan mengen en/of samenvoegen): 
 
 Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen 

aan toe te passen grond en baggerspecie (op grond van art. 29 Bbk). Grond en baggerspecie 
mogen alleen worden toegepast in functionele toepassingen (art. 5 Bbk) als deze volgens een 
milieuverklaring bodemkwaliteit voldoen aan de kwaliteitseisen voor toepasbare grond of 

baggerspecie bedoeld in art. 28 Bbk. 
 
 Voorafgaand aan het toepassen (of reinigen in geval van niet-toepasbare grond of 

baggerspecie) vindt opslag plaats. Tijdens de opslag is vaak sprake van samenvoegen van 
verschillende partijen grond of baggerspecie. Het samenvoegen van grond of baggerspecie 
(bij het opslaan) is als gevolg van de bepalingen in het Bbk en de Rbk in bepaalde gevallen 
vergunningplichtig. 

  
 In artikel 4.3.2 Regeling bodemkwaliteit zijn algemene regels gesteld voor het samenvoegen 

van toepasbare grond of baggerspecie. 

 
De tekst onder dit kader geeft de wettelijke bepalingen weer vanaf het moment dat het Besluit 
activiteiten leefomgeving in werking is getreden. Deze bepalingen zijn leidend geweest in het 

herformuleren van het beleid t.a.v. het mengen met/van grond of baggerspecie. 

 
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen aan 
toe te passen grond en baggerspecie (op grond van art. 29 Bbk). Het Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal) wijst het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen 
van grond of baggerspecie (zoals gedefinieerd in het Bbk) aan als een milieubelastende activiteit 
(art. 3.48o Bal) en stelt daaraan regels (paragraaf 4.124 Bal). Grond en baggerspecie mogen op 
grond van art. 4.1272 e.v. Bal alleen worden toegepast in functionele toepassingen (art. 4.1269 
Bal) als deze volgens een milieuverklaring bodemkwaliteit voldoen aan de kwaliteitseisen voor 
toepasbare grond of baggerspecie bedoeld in art. 29 Bbk. 
 

Voorafgaand aan het toepassen (of reinigen in geval van niet-toepasbare grond of baggerspecie) 
vindt opslag plaats. Tijdens de opslag is vaak sprake van samenvoegen van verschillende 
partijen grond of baggerspecie. 

 
Het samenvoegen van grond of baggerspecie (bij het opslaan) is in het Bal aangewezen als 
milieubelastende activiteit waarvoor in bepaalde gevallen een vergunningplicht geldt (art. 3.48j 

en k Bal). Een vergunning is nodig voor 1) het samenvoegen van grond binnen de 
kwaliteitsklasse matig verontreinigd of sterk verontreinigd (dit betreft niet-toepasbare grond), 2) 
baggerspecie binnen de kwaliteitsklasse sterk verontreinigd (dit betreft niet-toepasbare 
baggerspecie), en, met uitzondering van bepaalde gevallen, ook voor 3) grond of baggerspecie 
van onbekende kwaliteit (geen milieuverklaring én de kwaliteit valt ook niet af te leiden uit de 
herkomst). 
 

In paragraaf 4.122 Bal zijn algemene regels gesteld voor het samenvoegen van toepasbare 
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grond of baggerspecie. Deze regels gelden voor het samenvoegen van grond binnen de 
kwaliteitsklasse landbouw/natuur, wonen of industrie en voor het samenvoegen van 
baggerspecie binnen de kwaliteitsklasse niet verontreinigd, licht verontreinigd of matig 
verontreinigd (art. 4.1247 Bal). Voor deze gevallen geldt een meldingsplicht (art. 4.1248). In 
art. 4.1255 Bal is aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden het samenvoegen 

van dergelijke partijen grond of baggerspecie is toegestaan.  
 
Het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie kan ook een menghandeling volgens dit 
LAP zijn. Het Bal kent algemene bepalingen over het mengen van afvalstoffen (paragraaf 3.2.13, 
paragraaf 3.5.11 en bijlage II). Echter, in de toelichting op het Bal is expliciet bepaald dat de 
bepalingen over het (bredere begrip) ‘samenvoegen’ van grond en baggerspecie in het Bal (i.e. 
een specifieke regel) voor gaan op deze algemene bepalingen over mengen van afvalstoffen. In 

het vervolg van deze paragraaf wordt daarom het begrip ‘samenvoegen’ in plaats van ‘mengen’ 
gebruikt omdat het met name gaat om uitleg bij de bepalingen over ‘samenvoegen’ van grond 

en baggerspecie uit het Bal. 
 
Voor het samenvoegen van grond en het samenvoegen van baggerspecie gelden de volgende 
wettelijke bepalingen: 
 Het samenvoegen binnen de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’, ‘sterk verontreinigd’ 

(voor grond) en ‘sterk verontreinigd’ (voor baggerspecie) is altijd vergunningplichtig 
(art.3.48k Bal);  

 Het samenvoegen van grond binnen de kwaliteitsklassen ‘natuur/landbouw’, ‘wonen’ en 
‘industrie’ en samenvoegen van baggerspecie binnen de kwaliteitsklassen ‘niet–’, ‘licht-’ en 
‘matig verontreinigd’ is toegestaan onder de voorwaarden van artikel 4.1255 Bal (algemene 
regels voor samenvoegen toepasbare grond of baggerspecie). 

 Het samenvoegen van grond met baggerspecie ingedeeld in een dezelfde kwaliteitsklasse 

voor grond is ook toegestaan onder de voorwaarden van artikel 4.1255 Bal. Het 
samengevoegde materiaal is dan altijd grond. 

 Het samenvoegen van grond of baggerspecie van verschillende kwaliteitsklassen conform 
artikel 29 Bbk is niet vergunbaar omdat dit samenvoegen in strijd is met het Bbk en daarop 
gebaseerde normdocumenten. 

 

In de afvalcategorieën van bijlage II van het Bal die betrekking hebben op grond en 
baggerspecie is rekening gehouden met bovenstaande bepalingen over het samenvoegen van 
grond en baggerspecie en het specifieke beleid uit de sectorplannen ‘grond’ en ‘baggerspecie’. 
 
Verder gelden de volgende wettelijke bepalingen: 
 Het is op grond van art. 4.1255, lid 2, Bal eveneens toegestaan om partijen toepasbare 

grond of baggerspecie te mengen t.b.v. verwerking via eenzelfde reinigingstechniek, als 

separate reiniging tot eenzelfde kwaliteit van eind- en restproducten zou leiden. 
Randvoorwaarden hiervoor zijn te vinden in BRL 7500 (Bewerken van verontreinigde grond 
en baggerspecie). 

 Partijen grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit onbekend is èn kleiner dan 100 ton 
mogen worden samengevoegd, mits aan de voorwaarden van de artikelen 3.48k en 4.1255, 
lid 3, Bal en BRL 9335 of BRL 7500 wordt voldaan. Hierbij mag geen sprake zijn van partijen 
van mogelijk verdachte herkomst. 

 Bij functionele toepassingen als bedoeld in het Bal waarbij een bepaalde kwaliteitsklasse 
grond of baggerspecie mag worden toegepast, mogen grond en baggerspecie die tenminste 
voldoen aan die vergelijkbare bodemkwaliteitsklasse gezamenlijk worden toegepast.  

 In afwijking van de vorige bullet mag bij grootschalige toepassingen als bedoeld in art. 
4.1274 Bal grond en baggerspecie die tenminste voldoet aan de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse industrie dan wel kwaliteitsklasse matig verontreinigd gezamenlijk worden 

toegepast. 
 Het is toegestaan om grondproducten, zoals compost, samen te stellen op basis van grond 

die voldoet aan de kwaliteitsklassen ‘landbouw/natuur’ en groenafval dat op grond van de 
Meststoffenwet mag worden ingezet. De kwaliteit en controle van de grondproducten 
moeten voldoen aan de voorschriften van het Bal en het Bbk. 
 

In alle gevallen (behoudens een klein aantal uitzonderingen) is het samenvoegen een 
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erkenningsplichtige werkzaamheid op grond van het Bbk.  
 

D.4.4.6.2 Beleid voor het vergunnen van mengen met/van grond of baggerspecie 

 

Onderstaand beleid wijkt niet af van het beleid zoals dat gold vanaf de eerste wijziging LAP3 
en is daarom zowel van toepassing binnen de randvoorwaarden van het Bbk als vanaf het 
moment dat de Omgevingswet van kracht wordt.  

 
Wanneer op grond van de voorgaande bepalingen een vergunningplicht geldt voor het 
samenvoegen van grond of baggerspecie, gelden vanuit het oogpunt van doelmatig afvalbeheer 
in aanvulling op de algemene uitgangspunten voor mengen de volgende specifieke 
uitgangspunten: 
 partijen grond en baggerspecie mogen alleen samengevoegd worden binnen één 

afvalcategorie als daar vanwege wetgeving en/of het beleid voor POP’s, kwik en asbest geen 

bezwaren tegen zijn; 
 extra aandachtspunt bij het samenvoegen van grond of baggerspecie binnen één 

afvalcategorie is de aanwezigheid van bepaalde ZZS (zie paragraaf D.4.2); 
 binnen de beperkende voorwaarden zoals beschreven paragraaf D.4.4.5.2 en D.4.4.5.3, is 

het toegestaan om grond of baggerspecie (in beperkte mate) te gebruiken als grondstof bij 
de productie van een bouwstof. Het streven is namelijk om zoveel mogelijk afvalstoffen 
nuttig toe te passen. Zo kunnen soms (te) sterk verontreinigde partijen grond toch worden 

ingezet. 
 grond en baggerspecie die zijn ingedeeld in een zelfde kwaliteitsklasse voor grond, of in een 

zelfde kwaliteitsklasse voor baggerspecie, mogen worden samengevoegd.  
 

D.4.4.7 Mengen t.b.v. de productie van vloeibare brandstoffen 
Voor diverse afvalstoffen is verwerken tot vloeibare brandstoffen mogelijk. In de betreffende 
sectorplannen is deze mogelijkheid ook expliciet beschreven. Veelal betekent dit niet meer dan 
dat deze afvalstoffen worden gemengd. Met de inzet van deze uit afval geproduceerde 
brandstoffen wordt de inzet van primaire brandstoffen uitgespaard. Mengen hiertoe kan vanuit 
dat oogpunt worden toegestaan. Wel gelden beperkingen ten aanzien van de inzet van de uit 

afval geproduceerde brandstoffen. Op de voorwaarden en beperkingen rond het opwerken tot en 
inzetten als brandstof wordt ingegaan in paragraaf B.10.6.  

 

D.4.4.8 Mengen ten behoeve van inzet als meststof 
In het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet is bepaald dat meststoffen niet met afvalstoffen of 
reststoffen mogen worden gemengd en dat ze (met uitzondering van zuiveringsslib, compost en 
herwonnen fosfaten) ook niet (deels) uit afvalstoffen of reststoffen mogen worden 
geproduceerd. Uitzonderingen op deze verboden zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling 

meststoffenwet. Het mengbeleid t.a.v. afval ten behoeve van inzet als meststof sluit aan bij 
deze wetgeving. 
 

D.4.4.9 Mengen van afvalwater ten behoeve van afvalwaterzuivering en lozen 
Voor afvalwaterstromen en baden waarbij de verwerking of zuivering is gericht op lozing, moet 
getoetst worden of de lozing, gelet op wet- en regelgeving, het toepassen van BBT en/of de 

gevolgen voor het ontvangende watersysteem (emissie/immissie-toets), acceptabel is. Voor 
verontreinigingen die worden aangemerkt als ZZS geldt in beginsel dat moet worden gestreefd 
naar een nullozing. Dit volgt uit wetgeving en beleid inzake lozingen en valt buiten het LAP. 

Meer achtergronden zijn beschreven in bijlage F.11, paragraaf F.11.6.  
 
Voor de beoordeling van de verwerking en zuivering van afvalwaterstromen en baden is dan ook 

van belang dat duidelijk is welke verontreinigingen in welke concentraties aanwezig kunnen zijn 
en met welke emissiebeperkende technieken de lozing van de betreffende verontreinigingen 
wordt geminimaliseerd. Het mengen of verdunnen met als doel het verlagen van concentratie 
van verontreinigingen wordt in veel gevallen niet beschouwd als een doelmatige verwerking.  
 
De verwerking van afvalwaterstromen en baden waarin ZZS in hogere concentraties voorkomen, 
valt grotendeels onder sectorplan 73 ‘Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden’. In dit 

sectorplan zijn voor zowel metaalhoudende baden als voor baden met organische 
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verontreinigingen minimumstandaarden van verwerking op genomen. Daarbij is aangegeven dat 
het niet is toegestaan om de in de afbakening van het sectorplan genoemde 
concentratiegrenswaarden middels mengen of verdunnen te onderschrijden. 
 
 

D.4.5 Scheiden van mengsels van afvalstoffen die het gevolg zijn van een 
onvergunde menghandeling 
 
In gevallen waarin gevaarlijke afvalstoffen zijn gemengd met andere (afval)stoffen zonder 

vergunning, met risico’s voor mens en milieu of in strijd met BBT of de minimumstandaard, is 
het uitgangspunt dat gezorgd moet worden dat deze afvalstoffen weer worden gescheiden. Dit 
wanneer dat technisch haalbaar is en noodzakelijk is om risico’s voor mens en milieu te 
voorkomen (artikel 18 kaderrichtlijn afvalstoffen). Wanneer scheiding niet geëist kan worden, 
moet het gemengde afval in ieder geval worden verwerkt door een verwerker die daarvoor een 

vergunning heeft. 

 
Dit betekent voor de praktijk het volgende. Allereerst zijn in Nederland menghandelingen met 
gevaarlijk afval in het algemeen vergunningplichtig (zie hoofdstuk B.3). Een dergelijke 
vergunning wordt getoetst aan het LAP, waaronder aan de eerder in dit hoofdstuk genoemd 
algemene uitgangspunten voor mengen. Ook worden dergelijke vergunningen getoetst aan de 
minimumstandaard, BBT en aan geldende emissienormen. Hiermee is gewaarborgd dat het 
verwerken geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu met zich mee brengt en de 

negatieve gevolgen van het afvalbeheer niet worden vergroot. Deze beleidslijn voor achteraf 
scheiden doet op geen enkele wijze af aan bepalingen omtrent handhaving van onrechtmatig 
mengen. 
 
Indien toch sprake is van een ongewenste menghandeling moet de verwerker van het gevormde 
mengsel ook weer over een vergunning beschikken. Dit is voldoende waarborg dat risico’s voor 
mens en milieu bij verwerking van het mengsel tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 

Dit is daarom geen reden om verplicht scheiden van het mengsel te eisen. Vanuit doelmatig 
beheer van afvalstoffen kan scheiden noodzakelijk zijn om voor ieder van de in het mengsel 

voorkomende afvalstoffen de verwerking volgens de minimumstandaard (die zonder mengen 
voor de afvalstoffen van toepassing zou zijn geweest) mogelijk te maken. Het beleid is daarom 
dat het verplicht scheiden van een mengsel afvalstoffen alleen gevergd wordt wanneer 
(cumulatief): 

- het mengsel is ontstaan uit een menghandeling die in strijd is de geldende wet- en 
regelgeving 

- het scheiden technisch mogelijk is, en 
- het scheiden nodig is om voor ieder van de gemengde afvalstoffen een verwerking volgens de 

minimumstandaard die zonder mengen voor de afvalstoffen van toepassing zou zijn geweest 
te realiseren. 

In dergelijke gevallen nemen bevoegde gezagen een eis tot scheiden op in de vergunning van 

de verwerker die mengsels die een gevolg zijn van een onvergunde menghandeling wil 
ontvangen. 
 
 

D.4.6 Kern van het beleid voor vergunnen van mengen 
 

In deze laatste paragraaf zijn de punten samengevat die de kern vormen van het beleid zoals 
opgenomen in dit hoofdstuk. Overige informatie in dit hoofdstuk is toelichtend aan onderstaand 
beleid of dient als duiding bij bijvoorbeeld bestaande wet- en regelgeving of jurisprudentie. 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. 

 
Tot de kern van beleid horen: 
 Heel paragraaf D.4.2 (Algemene uitgangspunten mengbeleid) en alle daarbij behorende 

subparagrafen 
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 Paragraaf D.4.3.1 (Mengen voorafgaand aan afvalbeheer) 
 Paragraaf D.4.3.2.2(Beleid m.b.t. vergunning van mengen in een inzamelvergunning) 
 Paragraaf D.4.3.3 (Mengen tijdens/t.b.v. afvalverwerking) 
 Tegen mengen van afvalstoffen uit afvalcategorie 112A met afvalstoffen uit categorie 112B 

van Bijlage II van het Bal waarvoor de minimumstandaard verbranden is, bestaat vanuit 

doelmatig afvalbeheer geen bezwaar. 
 Het mengen van afvalstoffen binnen de categorieën 110 en 111 van Bijlage II van het Bal 

afzonderlijk of met elkaar is toegestaan, indien vaststaat – eventueel na bemonstering en 
analyse – dat de afvalstoffen op eenzelfde type stortplaats en op eenzelfde wijze mogen 
worden gestort.  

 Mengen binnen de categorieën 10 en 11 van Bijlage II van het Bal is pas toegestaan 
wanneer hiervoor een omgevingsvergunning is verleend, waarbij wordt getoetst aan de 

algemene uitgangspunten van het mengbeleid.  
 Voor het vervaardigen van bouwstoffen door mengen met afvalstoffen gelden, voor zover 

deze milieubelastende activiteit vergunningplichtig is, de algemene uitgangspunten van het 
mengbeleid (paragraaf D.4.2). Om ongeclausuleerd wegmengen te voorkomen geldt, in 
aanvulling op deze algemene uitgangspunten én in aanvulling op hetgeen in het Bbk is 
geregeld ten aanzien van de eindproducten, dat het vanuit het oogpunt van doelmatig 
beheer van afvalstoffen niet is toegestaan om afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan 

de kwaliteitseisen van het Bbk, via mengen alsnog aan die eisen te laten voldoen. 
 Paragrafen D.4.4.5.2 (Functionele hoeveelheden) en D.4.4.5.3 (Mengen t.b.v. de productie 

van immobilisaten). 
 Paragraaf D.4.4.6.2 (Beleid vergunnen van mengen met/van grond en baggerspecie). 
 Paragraaf D.4.5 (Scheiden van mengsels van afvalstoffen die het gevolg zijn van een 

onvergunde menghandeling). 
 


