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Afvalbeleidskader 
 

Europees afvalbeleid 

De belangrijkste Europese richtlijn op het gebied van afval is de herziene Kaderrichtlijn 

afvalstoffen (2008/98/EG). De Europese lidstaten moesten uiterlijk op 12 december 2010 

deze Kaderrichtlijn in nationale wetgeving hebben omgezet. Op 12 mei 2010 heeft de 

ministerraad ingestemd met een voorstel van de minister van het toenmalige ministerie 

van VROM om de Wet milieubeheer te wijzigen ter implementatie van deze Europese 

richtlijn. Met deze wijziging is duidelijkheid ontstaan rond definities zoals 'recycling'; 

'hergebruik', 'terugwinning' en 'inzameling', en zijn er basisregels gesteld voor alle andere 

onderdelen van de EU-wetgeving met betrekking tot afval. De nieuwe Kaderrichtlijn 

afvalstoffen bevat geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie. Wel zegt de 

richtlijn dat lidstaten afvalpreventieprogramma’s moeten vaststellen, waarin onder meer 

afvalpreventiedoelstellingen worden vastgesteld. De doelstellingen moeten erop gericht 

zijn economische groei los te koppelen van de milieueffecten die samenhangen met de 

productie van afvalstoffen. Verder is opgenomen dat de Europese Commissie tegen eind 

2014 voorstellen zal doen voor loskoppelings-doelstellingen voor 2020. Met de in 

Nederland al bereikte ontkoppeling en een Nederlandse doelstelling voor preventie wordt 

voldaan aan de verplichting die in de nieuwe Kaderrichtlijn op dit punt is opgenomen. 

 

Wet Milieubeheer 

Het nationale afvalbeleid is gericht op een betere afvalpreventie, het efficiënter omgaan 

met schaarse grondstoffen en een zo hoog mogelijk hergebruik van materialen. Het 

nationale afvalbeleid is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Hoofdstuk 10 van de Wet 

milieubeheer vormt de wettelijke grondslag voor de gemeentelijke zorgplicht om 

huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied in te zamelen. Hierin wordt onder 

andere voorgeschreven welke afvalstromen gescheiden moeten worden ingezameld en 

welke middelen hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld. De Wet Milieubeheer is 

aangepast aan de herziene Kaderrichtlijn afvalstoffen. 

 

Landelijk afvalbeheerplan 

De Wet Milieubeheer verplicht de Rijksoverheid om eenmaal in de vier jaar een landelijk 

afvalbeheerplan (LAP) vast te stellen. Het LAP bevat de hoofdlijnen van het beleid voor 

afvalbeheer, een uitwerking van die hoofdlijnen voor afzonderlijke afvalstoffen, een 

berekening van de benodigde capaciteit per beheervorm en het beleid voor in- en uitvoer 

van afvalstoffen. Leidend is de voorkeursvolgorde afvalbeheer, bekend als de Ladder van 

Lansink. LAP2 kende de verplichting om dezelfde afvalstromen als genoemd in LAP1 

gescheiden in te zamelen. Nieuw in LAP2 was dat ook kunststofverpakkingen uit 

huishoudens gescheiden worden ingezameld dan wel via nascheiding uit het huishoudelijk 

afval worden verkregen. De nadruk in LAP2 lag op het vanuit ketengericht afvalbeleid 

beperken van de milieudruk van productieketens (grondstofwinning, productie, gebruik en 

afvalbeheer, inclusief hergebruik). Dit betekent dat voor vermindering van de milieudruk 

in de afvalfase de gehele keten in beschouwing wordt genomen en dat de inzet op 

vermindering van de milieudruk in de afvalfase niet mag resulteren in afwenteling van 

milieudruk op andere fases in de keten. Daarnaast zijn in LAP2 minimumstandaarden 

vastgesteld om een zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer te bereiken. De 

minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be- en verwerking van 

een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat 

afvalstoffen laagwaardiger worden be- en verwerkt dan wenselijk is. Het gaat hierom 
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beleidsuitgangspunten waar geen sanctie tegen over staat. Vanaf 28 december 2017 is 

LAP3 van kracht. In LAP3 komen zeven prioritaire afvalstoffen aan de orde waar 

ketensluiting voor gewenst is (papier en karton, textiel, bouw- en sloopafval, organisch 

afval/voedselresten, aluminium, PVC en grof huishoudelijk afval) en in dit LAP staat de 

transitie naar een circulaire economie centraler dan ooit daarvoor. Het LAP is voor 

overheden de basis voor het afvalbeleid. 

 

Programma Van afval naar grondstof (VANG) 

Eind januari 2014 heeft de toenmalige staatssecretaris een brief aan de tweede kamer 

gestuurd waarin zij het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) presenteerde en 

toelichtte, als nadere uitwerking van het LAP. Hoofddoel van het programma is om de 

transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Daarbij wordt een 

systeembenadering gevolgd, omdat naast technische innovatie ook institutionele en 

culturele veranderingen nodig zijn, waaronder nieuwe bedrijfsmodellen en veranderingen 

in consumentengedrag, wetgeving en maatschappelijke rolverdeling. Belangrijkste doelen 

van het programma zijn om meer duurzame producten op de markt te brengen, duurzamer 

te consumeren en meer en beter te recyclen. Voor dit laatste is de ambitie opgenomen dat 

75 procent van het huishoudelijk afval in 2020 gescheiden is. Dit staat gelijk aan het doel 

van maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar. 

 

Gemeentelijk afvalbeleid 

Kaders voor het gemeentelijk afvalbeleid worden gesteld vanuit Europese en nationale 

wet- en regelgeving. Behalve dat gemeenten invulling (dienen te) geven aan deze kaders, 

zijn zij daarbij ook uitvoeringsorgaan van dit beleid. Met deze dubbelfunctie onderscheiden 

gemeenten zich van Europese en landelijke beleidsmakers. Daar waar hogere overheden 

zich kunnen richten op verduurzaming en milieurendement van de afvalsector op langere 

termijn, zien gemeenten zich geplaatst voor de praktische uitdagingen bij het uitvoeren 

van dit beleid. Dit komt met name door het onvoorspelbare gedrag van bewoners en 

beperkte financiële middelen. Juist op gemeentelijk niveau speelt afvalbeleid zich af binnen 

het spanningsveld van kosten, serviceniveau en milieudoelstellingen. Deze drie aspecten 

vormen de afvalbeleidsdriehoek (zie bijlage voor meer uitleg). Afhankelijk van de 

beleidskeuzen, wordt meer of minder prioriteit toegekend aan een of meerdere van deze 

aspecten. Beleidskeuzen voor één aspect van de afvalbeleidsdriehoek hebben effect op de 

overige aspecten. In veel gevallen zal prioriteit voor het milieuaspect automatisch 

(moeten) leiden tot het verhogen van de service en tot een verhoging van de kosten. Deze 

kostenverhoging zal voor veel maatregelen een investeringsperiode kennen en vervolgens 

een terugverdienperiode, afhankelijk van (de hoogte van) vermeden kosten ten opzichte 

van de oorspronkelijke uitvoering. Gemeentelijk afvalbeleid wordt vastgelegd in een 

afvalbeleidsplan, doorgaans met een doorlooptijd van vier jaar, gevolgd door een 

implementatieplan wat jaarlijks wordt bijgewerkt. De financiële gevolgen van een 

afvalbeleid werken door in de afvalstoffenheffing die tijdens de begrotingsronde door de 

gemeenteraad wordt vastgesteld. 


