
Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 | 

 

Versie 16 februari 2010 Pagina 152 van 203 

17 Overslaan en opslaan 

17.1 Inleiding 
 
Het kan voorkomen dat afvalstoffen nadat ze zijn ingezameld of ingenomen, niet 
direct naar een verwerker worden vervoerd, maar eerst worden overgeslagen of 
opgeslagen, ook wel bewaren genoemd.  
In dit hoofdstuk worden deze twee activiteiten uitgewerkt.  

17.2 Overslaan 
 
Onder overslaan wordt onder meer verstaan: 

• het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die 
door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder 
getransporteerd, of andersom; 

• het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de 
chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door 
rechtspersoon A  is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de 
inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;  

• het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van 
een volle vrachtwagen op een inrichting. 

 
Voor afval dat binnen een inrichting wordt gebracht, is de drijver van de inrichting 
verantwoordelijk. Deze drijver dient dan een acceptatie en registratieprocedure te 
doorlopen. Indien het afval eigendom van een andere rechtspersoon is en ook 
beoogd is dat te blijven, kan het bevoegd gezag, voor zover zij dit verantwoord 
oordeelt, in de vergunning de mogelijkheid bieden dat de drijver geen 
acceptatietraject doorloopt. In dat geval wordt in praktijk het afval zonder visuele 
controle en administratief en/of analytisch onderzoek binnen de inrichting van de 
drijver gebracht. De controle van de drijver van de inrichting blijft beperkt tot de 
begeleidingsbrieven en/of transportformulieren. Voor het overige kan de drijver van 
de inrichting niet controleren of de betreffende afvalstoffen op grond van de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder haar Wm-vergunning, kunnen 
worden geaccepteerd. 
 
Om de gevaarsaspecten en mogelijke milieuhygiënische gevolgen van de 
aanwezigheid van de betreffende afvalstoffen in de inrichting te beperken, kunnen 
voorwaarden worden gesteld aan de omvang, duur en wijze van de overslag en de 
stalling. Dit is echter niet altijd in een vergunning te regelen zonder dat er tevens 
regels voor acceptatie en controle worden opgenomen.  
 
Gelet op het hiervoor staande is het overslaan van afvalstoffen zonder uitgebreide 
acceptatie/registratie doelmatig, als: 
1. er geen enkele handeling met het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel 

overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én  
2. de begeleidingsdocumenten in orde zijn. 
 
Het bevoegd gezag kan nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en 
voorzieningen van/voor de overslag. 
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17.3 Opslaan van afvalstoffen 
 
Het opslaan van afvalstoffen, ook wel bewaren genoemd, is het tijdelijk in bezit 
hebben van afvalstoffen, zonder dat met die afvalstoffen een verwerkingshandeling 
wordt uitgevoerd. 
In de periode vóór het eerste LAP werd erg terughoudend omgegaan met het 
verlenen van vergunningen aan bedrijven voor het enkel opslaan van afvalstoffen. 
Dergelijke activiteiten werden destijds gezien als een (onnodige) extra schakel in de 
beheerketen en daardoor in beginsel als inefficiënt en een potentieel obstakel voor 
inzicht in en handhaafbaarheid van de keten beoordeeld.  
 
In het eerste LAP is voor opslaan een liberalisatieslag doorgevoerd. Uitgangspunt 
werd om de beoordeling van efficiëntie van de keten en de meerwaarde van 
eventuele opslag daarin aan de markt over te laten. Het eerste LAP stond daarom 
toe dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning kon 
worden afgegeven. Wel zijn destijds enkele extra bepalingen en diverse 
uitzonderingen opgesteld, bijvoorbeeld voor het opslaan van afvalstoffen waarvoor 
een inzamelvergunning noodzakelijk is (KGA, afgewerkte olie en 
scheepsafvalstoffen) en voor specifieke afvalstoffen als explosieven.  
 
In dit tweede LAP worden de mogelijkheden voor het uitsluitend opslaan van 
afvalstoffen verder verruimd. Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen kan dus 
in beginsel vergunning worden afgegeven. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het volgende: 

• voor afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval is er een specifieke 
rol weggelegd voor politie, KLPD, Munitiebedrijf, Domeinen, EOD/EOCKL en 
bedrijven die zijn gecertificeerd op grond van een beoordelingsrichtlijn voor het 
opsporen van conventionele explosieven. Gelet op het aparte karakter van deze 
stromen is het van belang om de structuur hier zo overzichtelijk mogelijk te 
houden en bewaarlocaties te beperken. Voor kleine hoeveelheden van 
consumenten kunnen kga-depots wel een rol blijven spelen;  

• voor dierlijke bijproducten wordt restrictief gebleven in het verlenen van 
bewaarvergunningen als gevolg van EU-regelgeving 

 
Het hiervoor staande betekent dat de restricties uit het eerste LAP voor uitsluitend 
opslaan, vervallen voor de volgende afvalstoffen:  
gasontladingslampen, lpg-tanks, gasflessen en brandblussers, 
olie/water/slibmengsels, PCB-bevattende apparaten, PCB-houdende olie, 
shredderafval, industrieel afvalwater, oplosmiddelen, koudemiddelen, 
arseensulfideslib, hardingszouten, kwikhoudend afval en fotografisch gevaarlijk 
afval. 

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor uitsluitend opslaan, is dat 
het bedrijf beschikt over de benodigde voorzieningen. Verder moet in de vergunning 
een termijn worden opgenomen voor de duur van het opslaan. Vanzelfsprekend 
dient de houder van een bewaarvergunning te voldoen aan alle verplichtingen die 
volgen uit het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 
 
In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, waarin delen van de EG-
richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen zijn geïmplementeerd, worden de 
volgende termijnen voor het opslaan van afvalstoffen genoemd:  
· de termijn voor opslag voorafgaand aan verwijdering is maximaal 1 jaar; 
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· de termijn voor opslag voorafgaand aan nuttige toepassing is maximaal 3 jaar. 
Deze termijnen gelden voor inrichtingen die zijn bedoeld voor de opslag van 
afvalstoffen en niet voor inrichtingen die zijn bedoeld voor de berging van 
afvalstoffen op of in de bodem (stortplaatsen). Laatstgenoemde inrichtingen mogen 
namelijk afvalstoffen die zijn aangeboden voor storten, maar die de stortplaats later 
wil gebruiken voor het realiseren van noodzakelijke voorzieningen (bijvoorbeeld 
(tussentijdse) afdeklagen), voor een langere periode dan de hiervoor genoemde 
termijnen opslaan. Het is dus niet zo dat stortplaatsen afvalstoffen voor derden en 
voor ander gebruik dan op de stortplaats zelf, langer mogen opslaan dan de hiervoor 
genoemde termijnen.  
 


