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1. Introductie 

Aster Veldkamp -  Senior Legal Consultant 

 

Omgevingsrecht: o.m. waterrecht, afvalstoffenrecht, 

Omgevingswet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Van afvalwaterzuivering tot “grondstoffen rwzi” 
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3. Het begrip “afvalstof”  
 

1. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

 

2. Implementatie in art. 1.1 Wet milieubeheer (Wm): 

 

 “afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen” 

 daaronder valt ook stedelijk afvalwater  

 

3. Invulling in Europese en nationale jurisprudentie: 

 Ruime interpretatie en afhankelijk van omstandigheden van het geval 
 



4. Het begrip “voltooide nuttige toepassing” (1) 

1. Begrip “nuttige toepassing” uit kaderrichtlijn afvalstoffen is 

geïmplementeerd in art. 1.1 Wm: 

 

 “nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat dat 

afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in 

de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een 

specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie 

wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de 

handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen” 

 

 

 
 



4. Het begrip “voltooide nuttige toepassing” (2) 

2. Wanneer is een nuttige toepassingshandeling voltooid? 

 

 Europese Hof  aanvankelijk niet erg ruimhartig (arresten ARCO Chemie, 

Mayer Perry Recycling en Niselli)  

 

Gevolg: een teruggewonnen stof verliest het karakter van afvalstof pas bij 

levering aan een derde en deze de stof daadwerkelijk toepast/verwerkt.  

 

Gevolg: bij levering aan derde moet door producent/houder aan alle 

afvalstoffenrechtelijke verplichtingen worden voldaan (registratie, melden, etc.) 

 

 Bij de derde treedt dus pas de einde-afvalfase in (= grondstof gelijkwaardig 

aan primaire grondstof) 

 



4. Het begrip “voltooide nuttige toepassing” (3) 

 

3. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vanaf 2002 al een 

genuanceerder standpunt  

 Reststof die, eventueel na een bewerking, direct kan worden ingezet in een 

productieproces en gelijkwaardig is aan een primaire grondstof , is geen 

afvalstof meer. Daadwerkelijke inzet bij de afnemer is daarbij geen vereiste. 

 

 Daarbij  aanvankelijk nog geen duidelijk onderscheid tussen bijproduct en 

stoffen in einde- afvalfase 

 

 Wijziging kaderrichtlijn afvalstoffen (2008) bracht hier verandering in (art. 5  

bijproducten en art. 6 einde-afvalfase) 

 

 Zie ABRvS 29 augustus 2012, 201102730/A4 (Mebin), AB 2013/26, met noot 

Tieman voor goede uitleg over onderscheid bijproduct – stof in einde afvalfase. 

 

 



5. Criteria voor einde-afvalfase (1) 

1. Europese einde-afvalfase criteria: 

 Art. 6 Kaderrichtlijn afvalstoffen biedt voorwaarden voor het opstellen 

van deze criteria:  

 

• de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;  

• er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp; 

• de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de 

specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen; 

en tevens  

• het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen 

ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid. 

 Door Europese Commissie per specifieke afvalstof (o.m. schroot en 

krinloopglas) 



5. Criteria voor einde-afvalfase (2) 

2. Geen Europese einde-afvalfase criteria voor grondstoffen uit stedelijk 

afvalwater 

 

3. In dat geval mogen lidstaten, binnen de randvoorwaarden van art. 6 

kaderrichtlijn, nationale einde-afvalfase criteria vaststellen (HvJEG): 

 Bevoegdheid van bevoegd gezag en nationale rechter 

 Art. 1.1, lid 6 Wm biedt grondslag voor minister: 

• Onze Minister kan per geval besluiten of bij ministeriële regeling per 

afvalstroom regelen dat een afvalstof, respectievelijk een afvalstroom, die een 

behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan, niet als afval wordt 

aangemerkt. 

• Bevoegdheid regeling voor afvalstroom is nieuw (15-10-2014)!  

• Eerste regeling voor recyclinggranulaat (07-02-2015)! 



5. Criteria voor einde-afvalfase (3) 

4. Geen Nederlandse regeling einde-afvalfase criteria voor grondstoffen uit 

stedelijk afvalwater 

 

5. In dat geval kan waterschap zelf per specifieke afvalstof toetsen aan de 

hand van de Webtoets ‘Afval of Grondstof’  (www.rwsleefomgeving.nl) 

 Sinds 27-11-2014 beschikbaar 

 Vervangt de papieren Handleiding “Afval of niet” 

 Handleiding voor de gebruiker (sinds 19-02-2015) 

 Review op toetsing mogelijk door RWS in samenwerking met 

Kennisnetwerk Afval – werkgroep Afval of niet (centrale en decentrale 

overheden) 

 Uitkomsten bruikbaar in relatie tot bij rwzi betrokken bevoegd gezag 

(vergunningverlening, toezicht, handhaving) en derden 

http://www.rwsleefomgeving.nl/


5. Criteria voor einde-afvalfase (4) 

6. Recente belangrijke jurisprudentie: 

 

 ABRvS 19 november 2014 (Fluxolie – Delfzijl), 201308856/1/A4 

 ABRvS 19 november 2014 (Basisolie – Delfzijl), 201311554/1/A4 

 Beiden in JM (Jurisprudentie Milieurecht), nr. 2015/1 en 2015/2. 



6. Recente ontwikkelingen regelgeving struviet  

1. Besluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (ter uitvoering 5e 

Actieprogramma en in verband met herwonnen fosfaten en strorijke 

mest; Stb. 2014, 543) 

 

 Biedt een wettelijke grondslag voor de verhandeling van struviet  

afkomstig van de behandeling van stedelijk afvalwater als meststof 

 Op 27 februari 2015 in werking getreden 

2. Nieuw art. 6a in Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (voor 

wijzigingsregeling zie (Strcrt. 2014, nr. 36600):  

 

 herwonnen fosfaten uit rioolzuiveringsslib moeten een procedé 

ondergaan waardoor de aanwezige pathogene organismen afsterven. 



7. Case Levering van cellulose uit zeefgoed aan 

papierfabriek 



Vragen? 
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