
Wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2002–2012

Besluit tot vaststelling van een wijziging
van het Landelijk afvalbeheerplan 2002–
2012

29 maart 2005/Nr. SAS2005033483

De Staatssecretaris van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer,
Gelet op de artikelen 10.3 en 10.13 van
de Wet milieubeheer;

Besluit:

Vast te stellen een wijziging van het
Landelijk afvalbeheerplan 2002–2012.
De wijziging is als bijlage bij dit besluit
opgenomen.

Dit besluit, de bijlage en de toelichting
zullen in de Staatscourant worden
geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2005.
De Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer,
P.L.B.A. van Geel.

Toelichting

Op 27 januari 2003 is het Landelijk
afvalbeheerplan 2002–2012 (LAP) vast-
gesteld (Stcrt. 23, 2003) en op 22 maart
2004 is het gewijzigde LAP vastgesteld
(Stcrt. 74, 2004), conform artikel 10.3
van de Wet milieubeheer.
   In paragraaf 3.5 van het LAP is
bepaald dat een tussentijdse wijziging
nodig kan zijn door wijziging van EG-
regelgeving, de jurisprudentie of techni-
sche omstandigheden met betrekking tot
het afvalbeheer, waarmee door bestuurs-
organen bij de uitvoering rekening moet
worden gehouden.
   In 2003 heeft de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State meerdere malen geoor-
deeld over het gestelde in paragraaf 12.6
van het LAP van januari 2003 (uitspra-
ken van 23 oktober 2003, nrs.
200306132, 200306133, 200306138 en
200306409 en van 26 november 2003,
nrs. 200306642 en 200306543). In die
paragraaf wordt voorgeschreven op wel-
ke wijze moet worden gegarandeerd dat
afzonderlijke vrachten afvalstoffen
waarop een algemene kennisgeving bij
in- en uitvoer voor sorteren betrekking
heeft, dezelfde fysische en chemische
eigenschappen hebben. Het oordeel van
de Voorzitter is dat als een bedrijf niet
de in het LAP genoemde handelwijzen
gebruikt, dus geen gebruik maakt van

een sorteerinstallatie of van selectief
inzamelen na scheiding aan de bron, niet
op voorhand kan worden bepaald dat de
afvalstoffen dan niet aan de kennisge-
ving voldoen.
   In 2004 heeft de Voorzitter gelijklui-
dende voorlopige voorzieningen getrof-
fen betreffende dit onderwerp (uitspra-
ken van 5 oktober 2004, nrs. 200406086
en 200406087 en van 20 oktober 2004,
nr. 200407383/1). Het gaat dan om para-
graaf 12.3 van het gewijzigde LAP van
maart 2004.
   Als gevolg van deze uitspraken en om
uitwerking te geven aan toezeggingen
aan de Europese Commissie op dit punt,
is besloten om het LAP met voorrang op
dit onderwerp aan te passen, vooruitlo-
pend op een meer uitgebreide wijziging
van het LAP medio 2005. De wijziging
houdt in dat in paragraaf 12.3.1 van het
LAP het gebruik van een sorteerinstalla-
tie of het selectief inzamelen na schei-
ding aan de bron niet meer als enige
methoden worden genoemd om te kun-
nen voldoen aan de voorwaarde van
dezelfde fysische en chemische eigen-
schappen. Na de wijziging mag ook een
andere, door de kennisgever te onder-
bouwen methode worden gebruikt. In
dat geval moet de kennisgever echter
wel aantonen dat het resultaat van zijn
methode gelijkwaardig is aan het resul-
taat dat kan worden bereikt met een
systematische sortering door middel van
een sorteerinstallatie of selectief inzame-
len na scheiding aan de bron.
   De inwerkingtreding van de wijziging
van het LAP is geregeld in artikel 10.12
van de Wet milieubeheer. Het gewijzig-
de LAP geldt met ingang van de dag
waarop vier weken zijn verstreken na de
dag waarop dit besluit bekend is
gemaakt in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer,
P.L.B.A. van Geel.

Bijlage

De wijzigingen van het Landelijk afval-
beheerplan betreffen:
    a. Hoofdstuk 12, paragraaf 12.3.1,
tweede tekstblok (bladzijde 138).
   De passage ‘Om dergelijke gemengde
stromen met een algemene kennisgeving
uit te mogen voeren, zal de kennisgever
ten minste de volgende informatie over
moeten leggen:’
    wordt gewijzigd in:

    ‘Om voor de uitvoer van deze
gemengde stromen gebruik te mogen
maken van een procedure van algemene
kennisgeving, zijn de in artikel 28, eer-
ste lid, van de EVOA gehanteerde ter-
men ‘dezelfde fysische en chemische
eigenschappen’ vertaald naar eisen met
betrekking tot de samenstelling. De ken-
nisgever dient bij uitvoer te garanderen
dat de afzonderlijke vrachten over te
brengen afvalstoffen waarop de algeme-
ne kennisgeving betrekking heeft,
zodanig zijn samengesteld dat zij vallen
binnen de bandbreedten die zijn
genoemd in onderdeel 2 van deze para-
graaf.
   Dit betekent dat bij een aanvraag om
dergelijke gemengde stromen met een
algemene kennisgeving uit te mogen
voeren, de kennisgever ten minste de
volgende informatie moet overleggen:‘
   b. Hoofdstuk 12, paragraaf 12.3.1,
onder punt 1, de regels 4 tot en met 6
(bladzijde 138).
    De passage ‘Een partij afvalstoffen
met dezelfde fysische en chemische
samenstelling dient te worden bereikt
door het gebruik van een sorteerinstalla-
tie of door selectief inzamelen na schei-
ding aan de bron’
    wordt gewijzigd in:
    ‘Een partij afvalstoffen met dezelfde
fysische en chemische samenstelling
kan worden bereikt door het gebruik van
een sorteerinstallatie, selectief inzame-
len na scheiding aan de bron of een
andere, door de kennisgever te onder-
bouwen methode. In het laatste geval
moet de kennisgever aantonen dat het
resultaat van zijn methode(n) gelijk-
waardig is aan het resultaat dat kan
worden bereikt met een systematische
sortering door middel van een sorteerin-
stallatie of selectief inzamelen na schei-
ding aan de bron.’
   c. Hoofdstuk 12, paragraaf 12.3.1, het
kader, tweede en derde tekstblok (blad-
zijde 139).
    Het tweede en derde tekstblok (‘Een
partij afvalstoffen met dezelfde fysische
en chemische samenstelling in verschil-
lende vrachten ....... door middel van een
sorteerinstallatie.’) worden vervangen
door de volgende drie tekstblokken:
    ‘Een partij afvalstoffen met dezelfde
fysische en chemische samenstelling in
verschillende vrachten kan op meerdere
manieren worden bereikt. De afvalstof-
fen kunnen bijvoorbeeld over een sortee-
rinstallatie worden geleid die ten minste
voorziet in scheiding van (zeef)zand,
steenachtig materiaal, herbruikbare
monostromen, zoals hout of metaal, en
een niet-herbruikbaar residu. Een derge-
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lijke sorteerinstallatie bestaat doorgaans
uit meerdere van de volgende componen-
ten: een windzifter of trommelzeef waar-
in windziftresidu of zandachtig materi-
aal wordt afgescheiden, een sorteerband
of -straat gericht op de afscheiding van
herbruikbare monostromen en een over-
loop van de sorteerband.
   Een andere manier om een partij afval-
stoffen met dezelfde fysische en chemi-
sche samenstelling in afzonderlijke

vrachten te bereiken, is door scheiding
aan de bron gevolgd door selectieve
inzameling. De kennisgever moet dan
aantonen dat hij de ontdoener contractu-
eel verplicht om zijn afvalstoffen
gescheiden aan te bieden en dat hij die
afvalstoffen selectief inzamelt.
   Dezelfde fysische en chemische
samenstelling in afzonderlijke vrachten
kan ook door andere, door de kennisge-

ver te onderbouwen methoden worden
bereikt. Het resultaat van deze metho-
den moet gelijkwaardig zijn aan het
resultaat dat bereikt kan worden met een
systematische sortering door middel van
een sorteerinstallatie of selectief inzame-
len.’
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