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Bijlage 2 Afkortingen  

 
AMvB Algemene maatregel van bestuur 
AVI Afvalverbrandingsinstallatie 
 
BBP Bruto Binnenlands Product 
BSA Bouw- en sloopafval 
 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CPB Centraal Plan Bureau 
 
Dx (x is een getal tussen 1 en 15) Handeling van verwijdering (disposal) uit bijlage IIA van de 

Kaderrichtlijn afvalstoffen  
 
EG Europese Gemeenschap 
EMAS EU-Verordening inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan 

een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem 
EU Europese Unie 
EURAL Europese afvalstoffenlijst 
EVOA Verordening (EG) Nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen  
 
GFT-afval Groente-, fruit- en tuinafval 
GHA Grof huishoudelijk afval 
 
HDO Handel, diensten en overheid 
HHA Huishoudelijk afval 
 
IBC Isoleren, beheersen en controleren 
IMPEL Implementation and Enforcement of Environmental Law (Europees 

samenwerkingsverband) 
IMT Integrale MilieuTaakstelling 
IPO Interprovinciaal Overleg 
IPPC Directive on Integrated pollution prevention and control 
 
KCA Klein chemisch afval (afkomstig van huishoudens) 
KGA Klein gevaarlijk afval (afkomstig van bedrijven, onder meer van Kca-depots) 
 
LCA Levenscyclusanalyse 
LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 
 
MER Milieu-effectrapport 
m.e.r. Milieu-effectrapportage 
MIA Milieu-investeringsaftrek 
 
NAVOS Nazorg voormalige stortplaatsen 
 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
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ONF Organisch natte fractie (residu bij nascheiden) 
 
RDF Refuse derived fuel 
Rx (x is een getal tussen 1 en 13) Handeling van nuttige toepassing (recycling) uit bijlage IIB 

van de Kaderrichtlijn afvalstoffen  
 
TFS Transfrontier Shipments of Waste 
 
VAMIL Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VNO Vereniging van Nederlandse Ondernemingen  
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
 
ZAVIN Ziekenhuisafval verbrandingsinstallatie Nederland 
 

VOORVOEGSELS 
 

m milli  10-3 
k kilo  103

M Mega / miljoen 106

G Giga  109

P Peta  1015 

 

Bijvoorbeeld: kton = kiloton = 1.000 ton 
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Bijlage 3 Termen en definities  

Afvalbeheer 
De gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, 
nuttig toepassen en verwijderen van afvalstoffen. 

Afvalbeheerbijdrage 
Door producenten of importeurs aan een gezamenlijk fonds af te dragen bijdrage voor door hen 
nieuw op de markt gebrachte producten, zoals wit- en bruingoed. Het fonds wordt gebruikt voor 
de financiering van producentenverantwoordelijkheid.  
 Oude naam is verwijderingsbijdrage. 

Afvalcomponent 
Enkelvoudig bestanddeel van een afvalstof. 

Afvalfractie 
Afgescheiden afvalstoffen bestaande uit één of meerdere componenten. 

Afvalstoffen 
Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de productcategorieën die zijn 
genoemd in bijlage I van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, wil 
ontdoen of moet ontdoen. 

 
Bedrijfsafval 

In het LAP wordt hieronder verstaan het gevaarlijke en niet-gevaarlijke afval dat afkomstig is 
van bedrijven. In de Wet milieubeheer worden bedrijfsafvalstoffen omschreven als de 
afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. 

Bedrijfsrestafval 
Mengsel van afvalstoffen dat ontstaat bij bedrijven, nadat afzonderlijke componenten 
(keukenafval, papier/karton, glas, kunststoffen, enz.) gescheiden zijn gehouden en gescheiden 
zijn afgevoerd. 

Bedrijfsrestafval, met huishoudelijk restafval vergelijkbaar 
Bedrijfsrestafval dat meer dan 3% gft-afval (keukenafval, kantineafval, swill, enz.) bevat. 

Bemiddelaar 
(Rechts)persoon die niet zelf afvalstoffen in handen heeft, maar die bemiddelt tussen de 
aanbieder van afval (ontdoener, inzamelaar) en de verwerker van afval. 

Bewerken 
Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch 
en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering. 

Bijstoken  
Afvalstoffen worden omgezet in een gas, dat vervolgens wordt verbrand, (bijvoorbeeld 
vergassen of pyrolyse gevolgd door verbranden in de ketel van een elektriciteitscentrale). 

Bouw- en sloopafval 
Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken. 
 

Capaciteit: 
in procedure: capaciteit waarvoor de vergunningprocedures (zoals Wm en Wro) nog lopen; 
in exploitatie: capaciteit waarvoor alle vergunningprocedures zijn afgerond; 
ingericht: dat deel van de capaciteit in exploitatie die geschikt is voor gebruik; 
totaal: som van de capaciteit in exploitatie en in procedure. 

Chloorgehalte 
Het gehalte aan gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor. 
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Geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen 
Gevaarlijke anorganische afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige 
bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met beperkte uitloging en een duurzame vaste 
vorm, die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in de regeling met betrekking tot de 
acceptatie van geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen op stortplaatsen en zijn gestort in een 
apart compartiment. 

Gescheiden inzameling 
Het apart inzamelen bij de bron of door collectieve inzamelmiddelen van een deel van een 
afvalstof (bijvoorbeeld GFT-afval, papier/karton, glas). 

Gevaarlijke afvalstoffen 
Afvalstoffen zoals aangewezen in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). 

GFT-afval 
Groente- fruit- en tuinafval. 

Grof huishoudelijk afval 
Zie bij ‘Huishoudelijk afval’  

 
Handelaar 

(rechts)personen die afvalstoffen kopen en verkopen en het afval ook daadwerkelijk zelf in 
handen hebben. 

Hergebruik 
Het als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof. 

 
Huishoudelijk afval 

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of 
ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke 
afvalstoffen. Onder huishoudelijk afval vallen ook de grove bestanddelen die vaak ‘Grof 
huishoudelijk afval’ worden genoemd, zoals grof tuinafval, meubels, tapijten en particulier 
bouw- en sloopafval. 

Huishoudelijk restafval 
Mengsel van afvalstoffen dat ontstaat bij huishoudens, nadat afzonderlijke componenten (GFT-
afval, papier/karton, glas, enz.) gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden afgevoerd. 

 
Industrieel afval 

Afval dat afkomstig is uit industriële bedrijven (SBI-klasse 2 en 3) excl. het chemisch afval, 
zuiveringsslib en bouw- en sloopafval, incl. papier- en ontinktingsslib. 

Integraal ketenbeheer 
Beheer gericht op het sluiten van de stofkringlopen in de keten van  
grondstof - productieproces - product - afval en de daarbij behorende emissies. 

Inzamelen 
Het ophalen van afvalstoffen bij een persoon die zich van die afvalstoffen ontdoet door afgifte 
aan degene die de afvalstoffen ophaalt. 

 
Joule 

Eenheid van energie. 
 
Kwalitatieve preventie 

Het nemen van maatregelen waardoor de milieuschadelijkheid van afvalstoffen afneemt. 
Kwantitatieve preventie 

Het nemen van maatregelen tot het reduceren van de hoeveelheid afvalstoffen. 
 
Lekvrij afvalbeheer 

Afvalbeheer waarbij alle afvalstoffen op een legale wijze daadwerkelijk op de daarvoor 
bestemde plaats terechtkomen. 

 
Meestoken  

Afvalstoffen worden direct mee verbrand in een andere installatie dan een AVI (bijvoorbeeld als 
vervanger van kolen in een kolen gestookte elektriciteitscentrale). 

Mengen 
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare 
(verschillende) afvalstoffen. 
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Minimumstandaard 
Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van 
afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of 
verwerking vast.  

 
Nascheiden 

Het scheiden in een installatie van componenten uit ingezameld afval voorafgaand aan nuttige 
toepassing of verwijdering. 

Nuttige toepassing 
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De 
belangrijkste handelingen die in dit LAP worden behandeld zijn het als product of als materiaal 
opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van 
een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof. 

 
Ontdoener  

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het afval af te 
geven aan een inzamelaar, vervoerder, handelaar, bewerker of verwerker. 

Opslaan 
Het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of 
sorteren hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben. 

 
Pellets  

Brandstof, geperste korrels uit gesorteerde afvalstoffen. 
Preventie 

Het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het verminderen van de 
milieuschadelijkheid van afvalstoffen.  

Producentenverantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid van producenten (en importeurs) voor hun product in het afvalstadium. 

Publiekrechtelijk 
Vanuit aan de overheid toegekende bevoegdheden. 

Pyrolyse 
Chemische omzetting of ontleding van organische afvalcomponenten door verhitting bij 
afwezigheid van vrije zuurstof of voldoende vrije zuurstof. 

 
Reinigingsdienstenafval 

Afval ingezameld door gemeentelijke reinigingsdiensten dat niet afkomstig is uit particuliere 
huishoudens of bedrijven. Hiertoe behoren plantsoenafval, veegvuil, marktafval, drijfafval en 
riool-, kolken- en gemalenslib. 

 
Stookwaarde 

De hoeveelheid energie per massa-eenheid (MJ/kg), die vrijkomt bij verbranding van afval. Dit 
is de calorische waarde minus het energieverlies dat optreedt door verdamping van het water 
dat tijdens het verbrandingsproces ontstaat. 

Storten 
Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet verpakt, om deze stoffen daar te 
laten. 

Sturing 
Het bevorderen dat het afval op de meest geëigende wijze en plaats wordt be- en/of verwerkt. 

 
Verbranden als vorm van nuttig toepassen  

Het verbranden van afvalstoffen, waarbij het doel voornamelijk is de afvalstoffen te gebruiken 
voor energieopwekking. De afvalstoffen vervullen dan namelijk een nuttige functie doordat zij in 
de plaats komen van een primaire energiebron die  voor deze functie had moeten worden 
gebruikt. Dit betekent dat verbranden van afvalstoffen in een elektriciteitscentrale, 
cementoven, enz. als nuttige toepassing wordt aangemerkt, mits aan twee voorwaarden wordt 
voldaan (zie beleidskader). 

Verbranden als vorm van verwijderen 
Het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding 
van afvalstoffen, zelfs wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte geheel of 
gedeeltelijk wordt teruggewonnen (bijvoorbeeld in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) en een 
draaitrommeloven (DTO)). 
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Vergassen 
Omzetting van vaste brandstoffen in een energetisch laagwaardig gas, door reactie bij 
gloeitemperatuur met lucht, zuurstof, stoom of andere reactieve gassen of mengsels hiervan. 

Vervoerder  
Bedrijf dat afvalstoffen vervoert. 

Verwerken 
Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe 
leiden. 

Verwijderen 
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIA van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De 
belangrijkste verwijderingshandelingen die in dit LAP worden behandeld zijn verbranden als 
vorm van verwijderen en storten. 

Vliegas 
Vaste verbrandingsresten die door hun zeer geringe afmetingen in de rookgasstroom worden 
meegevoerd. 

 
Zelfvoorzieningsbeginsel 

Het streven naar beheer van afvalstoffen binnen de Europese Unie (communautaire 
zelfvoorziening) of binnen de landsgrenzen (nationale zelfvoorziening). 

Zuiveringsslib 
Het afval dat ontstaat bij de zuivering van communaal en industrieel afvalwater en de productie 
van drinkwater. 

 


