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WEL OF GEEN AFVALSTOF?

www.vandiepen.com
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Niet bruikbare stookolie is afvalstof

www.vandiepen.com

• Gerechtshof Den Haag (12-12-2018); ECLI:NL:GHDHA:2018:3443

• “Oogmerk” houder bij “zich ontdoen” niet bepalend voor 
kwalificatie afvalstof

• Geen met Shell-casus vergelijkbare zaak: geen retour 
door oorspronkelijke afnemer aan leverancier met oog 

op terugbetaling koopprijs

• Geen sprake van technisch geschikte brandstof die 
voldoet aan daaraan te stellen eisen

Vaartuig is een afvalstof (bestuursrecht)

www.vandiepen.com

• Afdeling bestuursrechtspraak (25-4-2018); ECLI:NL:RVS:2018:1344

• Geen nut meer voor de eigenaar

• Zonder ingrijpende en kostbare reparaties niet meer te 

gebruiken overeenkomstig de oorspronkelijke 

bestemming als zelfstandig vaartuig.

• Vaartuig is een gevaarlijke afvalstof vanwege asbest en 

andere gevaarlijke stoffen.
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(Sloop)schip is een afvalstof (strafrecht)

www.vandiepen.com

• Rechtbank Rotterdam (2-7-2018); ECLI:NL:RBROT:2018:6176

• ‘Ware’ intentie uit de vaart nemen en verschroten

• Ondanks: zeewaardige, gecertificeerde en verzekerde status 

alsmede operationele inzetbaarheid en miljoenenwaarde

• Overweging 35 EVOA (veilig en milieuvriendelijk beheer van het 

slopen van schepen)

- EVOA verenigbaar met internationaal maritiem recht

- Nuttige toepassing, want belangrijkste doel terugwinning staal

Kogellagers afvalstof, ondanks uiteindelijk gebruik

www.vandiepen.com

• Rechtbank Rotterdam (26-9-2018); ECLI:NL:RBROT:2018:11018

• Beschadigde kogellagers mogelijk nog te gebruiken 

na sortering en reparatie

• Intentie oorspronkelijke gebruikers is toch 

“ontdoen”: bulkprijs, los gestort tijdens transport

• Casuïstische beoordeling feiten en 

omstandigheden
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Glycerinewater geen afvalstof maar bijproduct

www.vandiepen.com

• Afdeling bestuursrechtspraak (3-10-2018); ECLI:NL:RVS:2018:3219

• Glycerinewater komt vrij bij productie biodiesel en wordt daarna verkocht 
aan en ingezet bij vergisters

• Glycerinewater is een productieresidu, geen product

• Toets aan criteria artikel 5 Kaderrichtlijn Afvalstoffen (zekerheid gebruik, 
onmiddellijk gebruik, onderdeel integraal productieproces, rechtmatig 

gebruik)

• Toetsing mede met gebruik Guidance bij Kaderrichtlijn afvalstoffen: ook 

gewone grondstoffen ondergaan enige behandeling en gezien financiële 

vergoeding geen ongecontroleerd milieurisico

Asfaltgranulaat is afvalstof, ondanks juridische 
vrijheden in land van bestemming

www.vandiepen.com

• Rechtbank Rotterdam (10-10-2018); ECLI:NL:RBROT:2018:9895

• In Nederland sprake van ‘zich ontdoen’ in combinatie 
met te hoge verontreiniging met “PAK”

• Andere normen in Litouwen ten aanzien samenstelling 
asfaltgranulaat en vrije toepassingsmogelijkheid niet 

van belang

• Voor EVOA-overbrenging vanuit Nederland is sprake 
van een afvalstof
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Conclusie Advocaat-Generaal in prejudiciële 
procedure over elektronische apparaten

www.vandiepen.com

• Conclusie AG in zaak C-624/17 (28-2-2019); ECLI:EU:C:2019:150

• Apparaten hebben wél nut en geen risico nadelige milieugevolgen, immers met financieel voordeel verkocht

• Echter, moet wel geschikt zijn voor economisch hergebruik en deugdelijk verpakt.

• Restantpartijen in nog originele verpakking niet gelijk aan teruggebrachte apparaten met ernstige gebreken

• Ingeval van ernstig gebrek en geen reparatie met redelijke inspanningen is sprake van een afvalstof

• Uitvalpercentage in vergelijking met nieuwe apparaten gaat niet op: nieuwe partijen worden geacht te kunnen 

worden gebruikt, bij teruggebrachte apparaten juist twijfel hierover

• Terugbrengende consument: nog geen afvalstof

• Daaropvolgende handelaar: wat is zekerheid hergebruik op de markt? Controle: bij goede werking of slechts 

klein gebrek geen afvalstof, maar bij gebrek dat aan goed gebruik in de weg staat wel sprake van afvalstof, 

omdat reparatie niet vaststaat

• Strafbaarheid pas ná implementatie Bijlage VI Richtlijn AEEA dan wel uitspraak Hof van Justitie in casu

WELK JURIDISCHE REGIME
ALS AFVALSTOF?

www.vandiepen.com



20-03-19

6

Ontheffing AVV vlakglas

www.vandiepen.com

• Afdeling bestuursrechtspraak (11-7-2018); ECLI:NL:RVS:2018:2336

• Vlakglasovereenkomst (t.a.v. verwijderingsbijdrage)

• Diverse ontheffingen voor de Algemeen Verbindend Verklaring 
voor vlakglas onterecht verleend, omdat de systemen niet 
vergelijkbaar zijn met dat van Vlakglas Recycling Nederland.

• Totaalbeheer vlakglasstroom meer dan inzameling en recycling; 
landelijk dekkend netwerk, verschil in hoeveelheid.

Elektronisch afval

www.vandiepen.com

• Voorzieningenrechter Afdeling bestuursrechtspraak (31-8-2018); ECLI:NL:RVS:2018:2890 / Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-
Brabant (10-9-2018); ECLI:NL:RBOBR:2018:4412 / Voorzieningenrechter Afdeling bestuursrechtspraak (12-11-2018); 
ECLI:NL:RVS:2018:3650

• Grensoverschrijdende overbrenging beeldbuizen en beeldbuisglas

• Daartoe geschikt beeldbuisglas toegepast in betonproducten 
(legioblokken)

• Reikwijdte intrekkingsgronden EVOA

• Discussie over loodgehalte en reikwijdte Omgevingsvergunning

• Uitspraken in beroepsprocedures volgen in 2019
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EURAL-codes & EVOA codes

www.vandiepen.com

• Rechtbank Rotterdam (10-10-2018); ECLI:NL:RBROT:2018:9898

• Rechtbank: bij een overbrenging is niet de EURAL-code maar de 
afvalcode in de EVOA bepalend…(?)

• Let wel: EURAL-code is een afvalstoffenlijst die is vastgelegd in 
Beschikking 2000/532/EG

• EURAL-code is integraal opgenomen in bijlage V van de EVOA

• Zie ook artikel 7 Kaderrichtlijn afvalstoffen; vermelding op lijst 
betekent niet per definitie afvalstof

Geen scheepsafvalstoffen, maar gevaarlijk afval

www.vandiepen.com

• Rechtbank Rotterdam (17-10-2018); ECLI:NL:RBROT:2018:8848

• Gaat om afvalwater ontstaan in pijpleidingen, dat later is 

verpompt.

• Niet ontstaan aan boord van een schip, en ook de vraag of 

het afvalwater afkomstig is van normale exploitatie

• Geen scheepsafvalstof met eigen regime (S-formulier), 

maar ‘gewoon’ een gevaarlijke afvalstof onder het regime 

van de EVOA (kennisgevingsformulier)
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Prejudiciële vragen over relatie EVOA-Verordening 
Dierlijke Bijproducten

www.vandiepen.com

• Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (19-12-2018); ECLI:NL:GHARL:2018:11244

• Dierlijk Bijproduct of afvalstof als gevolg van 

mengen met andere stof?

• EVOA en Verordening Dierlijke Bijproducten 

gescheiden of deels overlappende wettelijke 

regimes?

Toepassing gevaarlijk afvalstof in voormalige 

zoutmijnen nog steeds nuttige toepassing

www.vandiepen.com

• Afdeling bestuursrechtspraak (27-12-2018); ECLI:NL:RVS:2018:4206

• Toepassing gevaarlijke afvalstof is nuttige toepassing, ook na 

arrest C-147/15 van Hof van Justitie en definitie ‘opvullen’ in 

gewijzigde Kaderrichtlijn Afvalstoffen

• Arrest en wettelijke definitie gaan over uitgegraven terreinen in de 

bovengrond

• Diepe ondergrond, onder het grondwaterpeil en mijnwanden niet  

poreus, bewerking tot mortel, (nagenoeg) geen nadelige 

milieugevolgen
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Eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan 3

www.vandiepen.com

• Zie www.lap3.nl

• Wijzigingen als gevolg van nieuwe (inter)nationale 
wetgeving en praktijksignalen

• Zeer zorgwekkende stoffen-beleid

• Aantal specifieke stromen, zoals incontinentiemateriaal 
en matrassen

• Inspraakronde is afgerond

Wijziging Kaderrichtlijn Afvalstoffen

www.vandiepen.com

• Zie Pb EU L 150/109 14.6.2018

• Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018

• Wijziging Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008/98

• Definities, o.a. niet-gevaarlijke afvalstoffen, stedelijk afval, 
bouw- en sloopafval, materiaal terugwinning, opvulling

• Aanpassing einde-afvalcriteria, stimuleren afvalpreventie en 
nieuwe recyclingdoelstellingen

• Implementatiewet in voorbereiding, consultatie afgerond
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, overweging 5.5,
ECLI:NL:GHARL:2018:11244

“De afvalstoffenregelgeving 
wordt in de praktijk
als bijzonder gecompliceerd 
ervaren”

r.laan@vandiepen.com

Ron Laan
r.laan@vandiepen.com


