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Achtergrond 

Het pakket van de circulaire economie, aangenomen door de Europese Commissie op 2 
December 2015 en op 24 januari 2017 door de Commissie milieu goedgekeurd, heeft een 
belangrijke impuls gegeven aan de ondersteuning voor de overgang naar een meer circulaire 
economie in de EU. Het actieplan inzake de circulaire economie vult dit voorstel aan via de 
vaststelling van maatregelen om de "cirkel te sluiten" van de circulaire economie. Het is een 
onderdeel van de strategie van de Commissie om: 

▪ de regels over bijproducten te verduidelijken met het doel de industriële symbiose te 
faciliteren en een gelijk speelveld in de gehele EU te creëren; 

▪ gerecyclede materialen opnieuw in te delen als niet-afvalstoffen wanneer ze voldoen aan 
een set van algemene voorwaarden, die hetzelfde zijn in de gehele EU (Einde Afvalfase) 

In gevallen waarbij Einde Afvalfase [End of Waste, EoW] criteria niet zijn ingesteld op EU-
niveau (artikel 6, lid 4 Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen), kunnen lidstaten op 
nationaal niveau besluiten of bepaalde afvalstoffen niet meer worden beschouwd als afval, 
hetzij met betrekking tot de soorten teruggewonnen materialen uit afval, hetzij als gevolg 
van éénmalige besluiten. 

Het ontbreken van Europese en/of nationale regelgeving heeft geleid tot sterke kritiek bij de 
processen voor autorisatie en een gebrek aan uniformiteit, waardoor het essentieel is om een 
duidelijk vergunningen-proces en een solide systeem van inspecties te creëren 

De EU Commissie heeft gewezen op de cruciale rol van de verificatie/inspectie systemen die 
bestaan in lidstaten om de naleving van de criteria van de richtlijn betreffende afvalstoffen te 
controleren. 

Korte inhoud 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de reststoffen uit het productie-proces, met nadruk 
op de relevante BREF's. De verbinding tussen de einde afval status en eco-innovaties, waarbij de 
productie van nieuwe secundaire materialen/producten van afval door middel van nieuwe 
behandeling/productieprocessen worden onderzocht als mede de relatie tussen de toepassing 
van einde-van-afval [EoW] criteria en REACH en EVOA-wetgevingen. 
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SLEUTELWOORDEN 

Kijkend naar de onderkant van de piramide van "afval hiërarchie", de eis om afval te behandelen 
vóór het storten, wordt soms genegeerd door de Lidstaten, zoals opgemerkt bij de resultaten van 
het stortplaatsproject in 2017. Het kan belangrijk zijn om de gemeenschappelijke criteria voor de 
noodzaak van voorbehandeling te evalueren, om te voldoen aan de algemene milieudoelstellingen 
van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen, [LFD-Landfill Directive] (vergunningen 
stap). Een behandelingsoptie voor afvalstoffen die bestemd zijn voor de stortplaats, moet 
voldoen aan de definitie van behandeling. Bij de inspectie-stap moet met behulp van een 'drie-
punt-test' de effectiviteit van de voorgestelde behandelingsoptie worden beoordeeld; Dit geldt 
voor zowel huishoudelijk als voor industrieel afval. 

Wat de behandeling van industrieel afval betreft, is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te 
besteden aan mengoperaties, een algemeen toegepaste methode van behandeling, met name om 
te voldoen aan de "niet-verdunning-regel" van artikel 5 van de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen (LFD – Landfill Directive). 

Verder is het delen van kennis en ervaringen, bij de uitvoering van praktijkgerichte gezamenlijke 
inspecties van stortplaatsen, positief ontvangen door de lidstaten. Er is een dringende behoefte 
aan gekwalificeerde opleiding, vandaar dat gedurende het project een trainingsprogramma op 
middellange termijn zal worden ontwikkeld. 

Gewenste resultaat 

To sum up, the project intends to develop, along a three years period, the following branches of 
study: 

▪ Einde afvalfase: Het onderzoeken van de toepassing bij lidstaten van art. 6 van EU-richtlijn 
2008/98 zowel vanuit een vergunningen als vanuit inspectie oogpunt, vooral bij de "single 
case" besluiten. Verkennen van de verbinding met de Eco-innovaties en REACH en EVOA-
wetgevingen. Identificeren van belangrijke stromen van afvalstoffen genoemd in de BREF's 
van verschillende productieprocessen, die kunnen worden teruggewonnen volgens 
wetgevingen van de lidstaat. 

▪ Bijproducten: Het onderzoeken van de aanvraag, bij Lidstaten, van art. 5 van de richtlijn 
2008/98 zowel uit een vergunningverlening als vanuit een inspectie oogpunt en het 
bediscussiëren van de -richtlijnen of procedures van de Lidstaten om te beoordelen wanneer 
een bijproduct overeenkomt met de definitie van de kaderrichtlijn afvalstoffen.  

▪ Ontwikkeling van een trainingsprogramma voor milieu-inspecties bij stortplaatsen en 
afvalverwerkingsbedrijven door het uitvoeren van "echte gezamenlijke inspecties", 
bemonsteringen en presentatie van casestudies; gebruikmaken van de controlelijst en 
richtlijn (geproduceerd in voorgaande jaren) om gezamenlijke inspectie te sturen.  

▪ Voorbehandeling van afval (gemeentelijke en industriële) voor het storten: verfijnen van het 
definitieve verslag van 2017 inclusief goede praktijkvoorbeelden voor de voorbehandeling 
van het afval voor het storten en beschouwen van cruciale punten bij vergunningverlening en 
toezicht. Ondersteuning van de EU Commissie naar een mogelijke implementatie van de 
richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen om criteria te definiëren en de noodzaak van 
voorbehandeling.  

▪ Samenwerking (en elkaar helpen) tussen de IMPEL Lidstaten om te werken aan een 
consistente regelgeving en handhaving regime. 

▪ Feedback aan beleidsmakers over de (doeltreffendheid van) verschillende benaderingen en 
praktische uitvoering op het gebied van het vergunningverlening en inspectie in de IMPEL-
lidstaten voor de onderwerpen die bij het project aan bod komen.  

▪ Verspreiden van de verkregen resultaten uit inspecties en richtlijn/checklist binnen de 
Lidstaten door de Nationale Coördinatoren en vragen om feedback.  
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Ende afvalfase 
Bijproducten 
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Gezamenlijke Inspecties 

https://www.impel.eu/
https://www.impel.eu/projects/landfill-inspections-project/
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2017/04/FR-2016-08-Landfill-Inspection-Guidance-Book-revised-version-2016.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

