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Leidraad AV (acceptatie en verwerking) 
 
Opmerking: de hier gevraagde beschrijvingen hebben een logische samenhang in het 
vormgeven van een coherent AV beleid. Zo wordt het acceptatiebeleid bepaald door het te 
voeren verwerkingsbeleid. Dit impliceert echter niet dat alle noodzakelijke beschrijvingen door 
de aanvrager als een geheel moet worden aangeboden.  
 
Zolang de terminologie van het IVB nog niet is aangepast, zullen onderdelen van het AV beleid 
en AO/IC reeds elders in de aanvraag zijn beschreven. Ook in het IPO Kaderdocument Afval 
wordt, bijvoorbeeld voor menghandelingen, aanbevolen het aanvraagformulier zo in te richten 
dat specifieke vragen worden gesteld over specifieke onderdelen van deze leidraad.  
 
De leidraad hoeft door het bevoegd gezag niet een op een aan de vergunningaanvraag te 
worden toegevoegd, maar het bevoegd gezag dient zich er wel van te vergewissen dat alle 
relevante beschrijvingen (ergens) in de vergunningaanvraag zijn beschreven. 
 
Een beschrijving van het acceptatiebeleid dient de volgende elementen te bevatten. 
 

1) Er dient een beschrijving te zijn van het  be- en verwerkingsproces. Op basis van deze 
beschrijving dient te worden aangegeven welke afvalstoffen worden geaccepteerd. 

2) Van welke verontreinigingen is het aannemelijk dat deze in de algemeen te accepteren 
afvalstoffen aanwezig kunnen zijn en aanleiding kunnen geven tot de keuze voor een 
andere verwerkingsroute dan beoogd, dan wel tot een verstoring van het 
be/verwerkingsproces (bijvoorbeeld PCB’s in olie). 

3) Indien het bedrijf moet voldoen aan emissie-eisen dient het bedrijf aan te geven of 
men in relatie hiermee specifieke acceptatiecriteria hanteert (bijvoorbeeld men 
accepteert slechts afvalstoffen met een maximale concentratie aan componenten 
waarvoor emissie- eisen gelden). 

4) Beschreven moet worden wie verantwoordelijk is voor het vaststellen en wijzigen van 
de procedures rond de (voor)acceptatie van de afvalstof. 

5) Er dient een beschrijving te worden gegeven van de vooracceptatie. Indien in deze 
vooracceptatie monstername plaatsvindt dient eveneens worden beschreven op welke 
wijze monstername en analyse van monsters wordt uitgevoerd. 
Normaliter zullen de beschrijvingen deels situationeel bepaald zijn. De toegepaste 
criteria zullen anders zijn voor een nieuwe onbekende klant dan voor een 
terugkerende klant met een bekende afvalstof. In de beschrijving dienen minimaal de 
volgende situaties beschreven te worden; 
- afvalstoffen afkomstig van een inzamelaar 
- afvalstoffen van een nieuwe klant 
- nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant 
- afvalstoffen van een bekende klant (vervolgafgifte) 
- visueel controleerbare afvalstoffen 
- afvalstoffen waarvan bekend is dat deze een wisselende samenstelling kunnen 
hebben 
- de omvang van de partijen (is er een afwijkende procedure voor kleine partijen). 

6) Geef een beschrijving van de wijze waarop de acceptatie wordt uitgevoerd. De onder 5  
beschreven te onderscheiden situaties dienen in deze beschrijving te worden 
opgenomen. Daarnaast moet de situatie beschreven worden waarin er geen 
vooracceptatie heeft plaatsgevonden. 

7) Geef een beschrijving van de wijze waarop en welke informatie uit het 
(voor)acceptatieproces worden vastgelegd. 

8) Beschreven moet worden welke (civielrechtelijke) afspraken bestaan tussen de 
ontdoener en de ontvanger van de afvalstoffen, indien gedurende de procedures van 
de ontvangende inrichting blijkt dat afvalstoffen waarvan zij reeds de houder is 
geworden niet in overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken verwerkt kunnen 
worden. Op grond van artikel 10.37 kunnen alleen afvalstoffen worden afgegeven aan 
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iemand die bevoegd is deze te ontvangen. Dat betekent dat feitelijk afgegeven 
afvalstoffen niet meer teruggegeven kunnen worden aan de ontdoener als deze niet 
bevoegd is te ontvangen op grond van artikel 10.37 wet milieubeheer. Zie verder ook 
paragraaf 16.2 van het Beleidskader. 

 
Een beschrijving van het verwerkingsbeleid dient de volgende elementen te bevatten:  
 

1) Per be- verwerkingsroute dient te worden aangegeven of menghandelingen 
plaatsvinden. 

2) Per be- verwerkingsroute dient te worden aangegeven welke controlepunten ter 
beheersing van be- verwerkingsprocessen aanwezig zijn. Daarnaast dient beschreven 
hoe controles worden uitgevoerd en wie verantwoordelijk is voor beoordeling van de 
controles en wie bevoegd is correctieve acties te treffen. 

3) Per be- verwerkingsroute dient te worden aangegeven wat er met de afvalstoffen, 
reststoffen of producten gebeurt. Hierbij moet zowel aandacht worden besteed aan 
interne andere verwerkingsroute als externe verwerkingsrouten. Indien controles en 
analyses plaatsvinden dient dit eveneens beschreven te worden. 

 
Algemene vereisten

1) Er dient beschreven te worden op welke wijze het AV-beleid geëvalueerd wordt. 
2) Er dient een beschrijving te zijn waaruit duidelijk wordt wie in geval afwijkende 

situaties zich voordoen met betrekking tot acceptatie of verwerking verantwoordelijk is 
dat een dergelijke situatie wordt opgelost binnen de kader van de geldende 
vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. 

 


