ACHTERGRONDEN/TOELICHTING BIJ PARAGRAAF 21.8 VAN HET BELEIDSKADER
(achtergrondinformatie en geen onderdeel van het LAP)

Beschikking nr. 2003/33/EG van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria
en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel
16 en bijlage II bij Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 11)
(hierna: Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen) is op.... geïmplementeerd in
Nederlandse regelgeving. De beschikking vindt haar grondslag in artikel 16 en bijlage II van
de Richtlijn storten1.
De Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen is geïmplementeerd in het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen (Bm), het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb),
het Stortbesluit bodembescherming, de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen
(nieuw) en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regelgeving zijn de volgende.
Acceptatiecriteria
Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen maakt, voor de beantwoording van de
vraag of afvalstoffen op een stortplaats mogen worden geaccepteerd, onderscheid tussen
zowel typen afvalstoffen als typen stortplaatsen. Er wordt in het besluit onderscheid gemaakt
tussen inerte afvalstoffen, niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, alsmede
tussen stortplaatsen voor inerte afvalstoffen, stortplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen
en stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit geeft per type stortplaats aan welke
eisen afvalstoffen moeten voldoen om geaccepteerd te kunnen worden op een bepaalde
stortplaats. Belangrijke criteria zijn de uitloging en samenstelling van een afvalstof. In de
bijlage bij het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen zijn voor elk type stortplaats
grenswaarden voor uitloging en samenstelling opgenomen.
Ondergrondse stortplaatsen
Een bijzonder type stortplaats is de ondergrondse stortplaats. Indien men ondergronds wil
storten geldt voor de aanvrager van de vergunning de verplichting tot het uitvoeren van een
veiligheidsbeoordeling (artikel 5.13, vierde lid, Ivb).
Bemonsteren en testen
Een deel van de afvalstoffen die men wil storten dienen in opdracht van de ontdoener te
worden bemonsterd en geanalyseerd op de in het Bssa genoemde parameters (uitloging en
samenstelling). Het gaat met name om gevaarlijke afvalstoffen. Bij afvalstoffen die regelmatig
op de stortplaats worden aangeboden zijn deze verplichtingen eindig: zodra aard,
eigenschappen en samenstelling van de afvalstof voldeonde gekarakteriseerd zijn, wordt
overgestapt op het systeem van controletests.
Controletests, uit te voeren door of in opdracht van degene die de stortplaats drijft (hierna: de
stortplaatsexploitant) hebben tot doel het periodiek testen van regelmatig ontstane
afvalstromen. Afval dat niet regelmatig ontstaat, moet steeds opnieuw aan een
basiskarakterisering worden onderworpen.
C2- en C3- afval
In het vorige LAP werd een indeling van gevaarlijk afval in C3-, C2- en C1-afval gehanteerd. De
kwalificatie van het afval bepaalde de plaats waar en de wijze waarop het afval gestort kon
worden.
Op dit moment zijn, naast de kwalificatie van afval als gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval, de
nieuwe grenswaarden bepalend voor de bestemming van het afval (lees: het type stortplaats
waarop het afval kan worden gestort). De termen C3-, C2- enC1-afval worden in het vervolg
derhalve niet meer gebruikt.
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Richtlijn nr. 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van
afvalstoffen (PbEG L 182)

Versie december 2008

Pagina 1 van 2

ACHTERGRONDEN/TOELICHTING BIJ PARAGRAAF 21.8 VAN HET BELEIDSKADER
(achtergrondinformatie en geen onderdeel van het LAP)

Gevaarlijk afval op een stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen
In het Bssa is thans de mogelijkheid opgenomen om bepaalde gevaarlijke afvalstoffen onder
voorwaarden op een stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen te storten. Het gaat dan om
een groot deel van het asbesthoudend afval en om zogenaamde stabiele, niet-reactieve
gevaarlijke afvalstoffen, zoals teerhoudend dakleer.
Acceptatie- en verwerkingsbeleid
De eisen die zijn opgenomen in het hoofdstuk A&V van het rapport De verwerking
verantwoord (De Roever, 2002) vertonen een grote overeenkomst met de eisen die in de
Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen zijn opgenomen. Indien aan de eisen in
het Bssa wordt voldaan, is daarmee tevens voldaan aan de uitgangspunten voor het
acceptatiebeleid zoals opgenomen in het hoofdstuk ‘Aspecten voor vergunningverlening’
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