
© Allen & Overy 2016 *

VMR, 2 februari 2016

door dr. Jochem Spaans, advocaat

Circular 

Economy 

Package: 

bedrijfsleven



© Allen & Overy 2015



© Allen & Overy 2015

Juridische werkelijkheid

“We are living with the linear economic systems inherited 

from the 19th Century in the 21 Century world of emerging 

economies, millions of new middle class consumers, and 

inter-connected markets.” 

Commissioner Janez Potočnik

“

”
Art. 10 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Een producent draagt er zorg voor dat: […] c. vanaf 2019 jaarlijks:

1°. minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en 

elektronische apparatuur die door hem in de voorgaande drie jaren in 

Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt, […]
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‘Maak de circel rond’ (COM(2015) 614)
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Afvalstof

Ontdoen; ‘subjectief’ begrip

Doelstellingen EU (afval-)beleid

Omstandigheden van het geval (HvJ EU Arco Chemie)

Gedrag houder (HvJ EU Commune de Mesquer), zonodig af te 

leiden uit omstandigheden (‘ware intentie’) 

Nut of last? Bij last: risico op onbeheerd achterlaten, 

ongecontroleerd lozen, etc.

 Non-conforme diesel onder garantie (HvJ EU Shell)

 Fluxolie (ABRvS North Refinery)

Art. 1.1, lid 5, WMB: zich ontdoen omvat het nuttig toepassen of 

verwijderen van afvalstoffen binnen de inrichting waarin deze zijn 

ontstaan
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Bijproduct, niet langer afvalstof, hergebruik

Bijproduct (is een afvalstof ontstaan?): o.a.

–Onmiddellijk en zonder enige verdere verwerking, “anders dan bij normale 

productiepraktijken gangbaar”

–Geproduceerd als een “integraal onderdeel van een productieproces”

Einde-afvalstofstatus (is afvalstatus verloren gegaan?):

–Bij ontbreken EU-criteria: per geval beslissen, nu “rekening houdend met 

de toepasselijke rechtspraak”

Tweede-handsgoederen, garantiegoederen, etc.

Hergebruik:

–voorbereiding voor hergebruik en hergebruik

–‘terugwinningshandeling’ en ‘erkende exploitant’

–‘eindproces van recycling’
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REACH, BREFs en level-playingfield

– SVHCs (zeer zorgwekkende stoffen) op ‘candidate list’ en belang van recycling

– ‘Best waste management’ en efficiënt grondstoffengebruik in BREFs (2016-

2017)

– “Op het gebied van afvalbeheer bestaan er binnen de Unie ook grote 

verschillen tussen de lidstaten onderling. In 2011 waren er zes lidstaten die 

minder dan 3 % van hun stedelijk afval stortten, maar stortten 18 lidstaten 50 

%, en sommige landen zelfs meer dan 90 %. Deze ongelijkheid moet dringend 

worden aangepakt.” (COM(2015) 595, p. 1)
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Nieuwe verdienmodellen: leasing, pay per service, 

acces over ownership

• Eigendom als meest omvattende recht: investeerders willen eigendom van 

investering en financiers eigendom in onderpand

• Voor financiers vooral om verwachte cashflows zeker te stellen, want stenen 

betalen geen kosten, rente of aflossing; huur wel

• Contractueel zekerstellen verwachte cashflows

• Faillissement en natrekking

*
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Vragen?

These are presentation slides only.  The information within these slides does not 

constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving 

definitive advice without checking the primary sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings.  The term 

partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or 

consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with 

equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings.

jochem.spaans@allenovery.com / 020 – 674 1500


