
2023

NLAnalyse

02

EU-maatregelen 
om de toenemende 
hoeveelheid 
gevaarlijke afvalstoffen 
aan te pakken



Inhoud 
Paragraaf 

Samenvatting I-VIII

Inleiding 01-18

Gevaarlijke afvalstoffen 01-06

De levenscyclus van gevaarlijke afvalstoffen 07-10

De hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen neemt toe 11-14

Rollen en verantwoordelijkheden 15-18

Reikwijdte en aanpak van de analyse 19-21

EU-initiatieven voor het beheer van gevaarlijke 
afvalstoffen 22-37 
Rechts- en beleidskader van de EU inzake gevaarlijke afvalstoffen 22-26 

EU-financiering in verband met gevaarlijke afvalstoffen 27-31 

Indeling van gevaarlijke afvalstoffen 32-37 

Preventie van gevaarlijke afvalstoffen in de EU 38-47

Ondanks de inspanningen van de EU is de productie van 
gevaarlijke afvalstoffen toegenomen 38-40

Marktdeelnemers kunnen de productie van gevaarlijke 
afvalstoffen voorkomen door de manier waarop zij producten 
ontwerpen en vervaardigen te veranderen 41-45

Vervuilers verantwoordelijk stellen voor hun afval helpt het 
ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen te voorkomen 46-47

Verwerking van gevaarlijke afvalstoffen in de EU 48-82

Toepassing van de afvalhiërarchie op de verwerking van 
gevaarlijke afvalstoffen 48-69

De meeste gevaarlijke afvalstoffen zijn niet geschikt om te worden 
voorbereid voor hergebruik 52

2



De EU wordt geconfronteerd met uitdagingen in verband met het 
bevorderen van de recycling van gevaarlijke afvalstoffen 53-60

Ongeveer de helft van de verbrande gevaarlijke afvalstoffen wordt niet 
gebruikt om energie te produceren 61-65

Ongeveer de helft van het gevaarlijk afval wordt nog steeds verwijderd 66-69

Toepassing van strengere regels voor het beheer van gevaarlijke 
afvalstoffen 70-74

Illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen in de EU 75-82

Afvalstoffen die niet als gevaarlijk worden aangegeven 76-77

Illegaal storten 78

Illegale overbrenging binnen of buiten de EU 79-82

Uitdagingen en kansen 83-89

Bijlagen 
Bijlage I — EU-wetgeving die van toepassing is op gevaarlijke 
afvalstoffen 

Bijlage II — Inbreukprocedures met betrekking tot gevaarlijke 
afvalstoffen 

Bijlage III — Verwerking van gevaarlijk afval in 2018 

Woordenlijst 

ERK-team 

3



  

 

Samenvatting 
I Gevaarlijke afvalstoffen kunnen de volksgezondheid en het milieu schaden. Derhalve 
zijn zij in de EU aan restrictieve regelgeving onderworpen. Deze regels moeten ervoor 
zorgen dat er een gemeenschappelijke definitie van gevaarlijke afvalstoffen wordt 
gehanteerd en dat die afvalstoffen goed worden beheerd, door middel van een 
strengere controleregeling dan voor andere afvalstoffen. 

II De toename van de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen brengt verschillende 
uitdagingen met zich mee en het is dan ook een goed moment om het beheer van 
deze afvalstoffen door de EU te analyseren. Deze analyse geeft een overzicht van de 
rol die de EU speelt en de maatregelen die de EU neemt op het gebied van de aanpak 
van gevaarlijke afvalstoffen, en van de uitdagingen en mogelijkheden die voortvloeien 
uit de preventie en behandeling van deze afvalstoffen. De Commissie en de 
medewetgevers van de EU zouden bij hun lopende actualiseringen van de relevante 
wetgeving rekening kunnen houden met deze analyse. Dit is geen controleverslag 
maar een analyse die voornamelijk is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie 
of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 

III De EU definieert gevaarlijke afvalstoffen als afvalstoffen die een of meer 
specifieke gevaarlijke eigenschappen bezitten. Dit indelingsproces is essentieel om de 
mogelijke schadelijke gevolgen van gevaarlijke afvalstoffen te beperken, maar 
ondervindt gevolgen van de inconsistente indeling van gevaarlijke afvalstoffen in de 
lidstaten. 

IV De beste manier om gevaarlijke afvalstoffen aan te pakken is te voorkomen dat ze 
ontstaan. Sinds 1991 is de preventie van gevaarlijke afvalstoffen een prioriteit van de 
EU. De maatregelen van de EU waren gericht op het beïnvloeden van de wijze waarop 
marktdeelnemers producten ontwerpen en vervaardigen, op het verantwoordelijk 
stellen van vervuilers voor hun afval, en op het beter informeren van consumenten 
over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Ondanks al deze initiatieven is de 
hoeveelheid in de EU geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen sinds 2004 voortdurend 
toegenomen. 

V Wanneer het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen niet kan worden vermeden, 
moeten deze afvalstoffen worden verwerkt door specifieke verwerkingsinstallaties die 
strikte regels en veiligheidseisen in acht nemen. De veilige verwerking van gevaarlijke 
afvalstoffen wordt echter nog steeds belemmerd door moeilijkheden, bijvoorbeeld om 
ervoor te zorgen dat gevaarlijke afvalstoffen niet met andere soorten afvalstoffen 
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worden gemengd en om gevaarlijke afvalstoffen op betrouwbare wijze te registreren 
en te traceren. De EU-gegevens over de wijze waarop gevaarlijke afvalstoffen worden 
verwerkt, betreffen slechts 79 % van de geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen, 
waardoor een kloof van 21 % overblijft. 

VI Wanneer gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt, moeten zij bij voorkeur
worden voorbereid voor hergebruik, gevolgd door recycling, energieterugwinning en 
— in laatste instantie — verwijdering. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat meer dan 
de helft van de in de EU geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen wordt verwijderd, 
terwijl hergebruik en recycling goed zijn voor 34 %. In het geval van sommige 
gevaarlijke afvalstromen is het technisch moeilijk om deze op grote schaal of op 
economisch haalbare wijze te recyclen. Wanneer recycling mogelijk is, ondervinden 
recyclinginstallaties moeilijkheden om het afval te decontamineren of om 
afzetmogelijkheden te vinden voor het gerecyclede resultaat. 

VII De strengere beheers- en veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke afvalstoffen
brengen extra administratieve lasten en hogere verwerkingskosten met zich mee voor 
de marktdeelnemers. Hierdoor ontstaat het risico van illegale handel in gevaarlijke 
afvalstoffen, waarbij marktdeelnemers het geproduceerde afval niet als gevaarlijk 
aanmerken en het illegaal dumpen in de EU of het illegaal binnen en buiten de EU 
vervoeren — dit wordt gewoonlijk “illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen” 
genoemd. 

VIII Wij belichten verschillende uitdagingen in verband met het beheer van
gevaarlijke afvalstoffen in de EU. De EU moet de problemen aanpakken in verband 
met: 

o de toenemende hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen en de geringe preventie van
de productie van gevaarlijke afvalstoffen;

o de inconsistente indeling van gevaarlijke afvalstoffen;

o de kloof van 21 % tussen de gerapporteerde hoeveelheden geproduceerde en
verwerkte gevaarlijke afvalstoffen, en de niet volledig gewaarborgde
traceerbaarheid van productie tot eindverwerking;

o de verwijdering van meer dan de helft van de gevaarlijke afvalstoffen, terwijl het
recyclingpercentage ongewijzigd blijft;

o het risico van illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen.
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Inleiding 

Gevaarlijke afvalstoffen 

01 In de EU-wetgeving worden gevaarlijke afvalstoffen gedefinieerd als afvalstoffen 
die een of meer gevaarlijke eigenschappen bezitten, bijvoorbeeld ontplofbaar, 
irriterend of toxisch (zie kader 1). 

Kader 1 

Definitie van gevaarlijke afvalstoffen 

In de kaderrichtlijn afvalstoffen (artikel 3, lid 2) worden gevaarlijke afvalstoffen 
gedefinieerd als afvalstoffen die een of meer van de 15 in bijlage III bij de richtlijn 
genoemde gevaarlijke eigenschappen bezitten: 

 
Bron: ERK, op basis van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

HP 1 Ontplofbaar

HP 2 Oxiderend

HP 3 Ontvlambaar

HP 14 Ecotoxisch

HP 4 Irriterend — huidirritatie 
en oogletsel 

HP 5 Specifieke 
doelorgaantoxiciteit/Aspiratietoxiciteit

HP 6 Acute toxiciteit

HP 7 
Kankerverwekkend

HP 8 Corrosief

HP 9 Infectueus

HP 10 Vergiftig voor 
de voortplanting

HP 11 Mutageen

HP 12 Afgifte van een acuut 
toxisch gas

HP 13 Sensibiliserend

HP 15 Afvalstoffen die een 
van de hierboven genoemde 
gevaarlijke eigenschappen 
doen ontstaan die de 
oorspronkelijke afvalstof 
niet bezat (voornamelijk 
fysische gevaarlijke 
eigenschappen)
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02 Gevaarlijke afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid
wanneer zij worden ingeademd, aangeraakt of ingeslikt. Zij kunnen ernstige ziekten, 
geboorteafwijkingen, onvruchtbaarheid, kanker of zelfs de dood veroorzaken. 
Gevaarlijke afvalstoffen kunnen ook het milieu besmetten door de bodem, de lucht en 
het water te verontreinigen en ecosystemen aan te tasten. Deze afvalstoffen kunnen 
fysische reacties zoals explosies veroorzaken, giftige dampen vormen of direct 
brandgevaar opleveren. 

03 Gevaarlijke afvalstoffen kunnen verschillende vormen aannemen: vast, vloeibaar,
pasteus en gasvormig. Gevaarlijke afvalstoffen ontstaan door een breed scala aan 
activiteiten, waarbij de meeste gevaarlijke afvalstoffen worden geproduceerd door 
marktdeelnemers (zie figuur 1). 

Figuur 1 — Belangrijkste activiteiten waarbij in 2018 in de EU gevaarlijke 
afvalstoffen ontstonden, uitgedrukt in duizend ton 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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04 De belangrijkste sectoren die bijdragen tot het ontstaan van gevaarlijke 
afvalstoffen zijn de be- en verwerkende industrie (vooral de metaalindustrie), de 
water- en afvalverwerking, de bouwsector en de mijnbouw — samen goed voor 75 % 
van de in de EU geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen. Zowel in de mijnbouw als in de 
metaalindustrie worden giftige zware metalen geproduceerd als afval1. Evenzo 
ontstaat door de zuivering van afvalwater zuiveringsslib, dat zware metalen en 
ziekteverwekkers kan bevatten2. 

05 Typische voorbeelden van gevaarlijke afvalstoffen die worden geproduceerd in 
huishoudens zijn bepaalde geneesmiddelen, gebruikte batterijen, nagellak, in tuinen 
gebruikte pesticiden, schoonmaakmiddelen, verf, oplosmiddelen, fluorescentielampen 
of elektronische apparaten3. 

06 Zoals blijkt uit figuur 2, maakten in 2018 minerale en verharde afvalstoffen 
(voornamelijk grond en bouw- en sloopafval) meer dan de helft uit van de totale in de 
EU geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen, gevolgd door chemisch en medisch afval 
(26 %). 

                                                       
1 Webpagina van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties over zware metalen. 

2 Webpagina van de Commissie over zuiveringsslib.  

3 Mededeling van de Commissie betreffende de gescheiden inzameling van gevaarlijk 
huishoudelijk afval, 2020/C 375/01. 
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Figuur 2 — Belangrijkste stromen van gevaarlijke afvalstoffen die in 2018 
in de EU werden geproduceerd (in miljoen ton) 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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De levenscyclus van gevaarlijke afvalstoffen 

07 Bij alle stappen in de levenscyclus van een product kunnen gevaarlijke
afvalstoffen ontstaan, die vervolgens moeten worden verwerkt (zie figuur 3). 

Figuur 3 — Het door gevaarlijke afvalstoffen doorlopen proces 

Bron: ERK, op basis van het verslag van het Europees Milieuagentschap en de kaderrichtlijn afvalstoffen. 
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08 Marktdeelnemers kunnen de productie van gevaarlijke afvalstoffen voorkomen
door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in producten te beperken4 en door 
gevaarlijke stoffen te vervangen door veiligere alternatieven5. Ook initiatieven ter 
bevordering van de levensduur van producten, een veiliger gebruik van chemische 
stoffen en de bestraffing van vervuilers kunnen ertoe bijdragen dat de productie van 
gevaarlijke afvalstoffen wordt beperkt. 

09 Eenmaal de gevaarlijke afvalstoffen zijn gegenereerd, kunnen zij worden
voorbereid voor hergebruik, worden gerecycled, of kan de energie ervan worden 
teruggewonnen, of, kunnen zij, in laatste instantie, worden verwijderd (bijvoorbeeld 
verbranding zonder energieterugwinning, storten). Tot 70 % van de gebruikte 
oplosmiddelen kan bijvoorbeeld worden gerecycled tot gebruiksklare oplosmiddelen6. 
Sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld chemotherapiemiddelen, of chemische 
wapens moeten worden vernietigd door verbranding bij hoge temperatuur. Residuen 
van de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen worden systematisch gestort. De keuze 
van de verwerkingsmethode hangt af van de aard van het gevaarlijk afval, de 
beschikbaarheid van verwerkingsinstallaties, maar ook van economische 
overwegingen. 

10 Gevaarlijke afvalstoffen kunnen worden verwerkt in het land van oorsprong, naar
een andere lidstaat worden gezonden of worden overgebracht naar een land buiten de 
EU. In het geval van overbrenging naar landen buiten de EU, mogen de lidstaten 
gevaarlijke afvalstoffen alleen voor recycling of nuttige toepassing overbrengen naar 
OESO-landen7. Voor verwijdering zijn overbrengingen naar landen buiten de EU 
beperkt tot de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie8. De EU voert ook 
gevaarlijke afvalstoffen in uit de rest van de wereld. 

4 Artikel 9, lid 1, punt i), van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

5 Webpagina van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over vervanging door 
veiligere chemische stoffen. 

6 Hazardous Waste Europe en EURITS. 

7 Verdrag van Bazel, door de EU geratificeerd in 1998. 

8 Artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen. 

11

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/nl/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/nl/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111


  

 

De hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen neemt toe 

11 Het verminderen van de productie van afval, met inbegrip van gevaarlijk afval, en 
het “loskoppelen” van het ontstaan van afval en de economische groei is een primaire 
doelstelling van het EU-beleid inzake afval en de circulaire economie9. 

12 In 2018 werd in de EU ongeveer 102 miljoen ton gevaarlijke afvalstoffen 
geproduceerd, hetgeen neerkomt op 4 % van alle geproduceerde afvalstoffen. Uit 
figuur 4 blijkt dat de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen in de EU tussen 2004 en 2018 
met 26 % is toegenomen, van 80,8 miljoen ton tot 101,7 miljoen ton. Volgens de 
Commissie valt deze stijging echter vooral toe te schrijven aan een betere rapportage 
over de productie van gevaarlijke afvalstoffen. 

Figuur 4 — Productie van gevaarlijke afvalstoffen in de EU sinds 2004 

 
Opmerking: Er waren alleen voorlopige gegevens beschikbaar met betrekking tot afval in 2020. 

Bron: ERK, berekend op basis van gegevens van Eurostat over de productie van gevaarlijke afvalstoffen, 
de productie van afvalstoffen en het bruto binnenlands product. 

                                                       
9 Europees Milieuagentschap, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

Gevaarlijke afvalstoffen Totale afvalstoffen Reëel bbp

100

90

110

130

120

26 %

20 %

4 %

80,8

101,7

Index, 2004 = 100

Gevaarlijke 
afvalstoffen
(groei in miljoen ton)

12

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe


13 Uit voorlopige statistieken in verband met in 2020 in de EU geproduceerde
gevaarlijke afvalstoffen, die in september 2022 door Eurostat werden gepubliceerd, 
blijkt dat de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen is afgenomen als gevolg van de 
COVID-19-pandemie. Aangezien deze gegevens onvolledig zijn en nog zullen worden 
geactualiseerd, hebben wij besloten ze bij de analyse van de volgende hoofdstukken 
buiten beschouwing te laten. 

14 Zoals blijkt uit figuur 4 is het bruto binnenlands product in de EU tussen 2004 en
2018 met ongeveer 20 % gestegen. Op basis hiervan zou een toename kunnen worden 
verwacht van de hoeveelheid afvalstoffen, met inbegrip van gevaarlijke afvalstoffen. 
Terwijl de totale hoeveelheid afval met 4 % toenam, hetgeen wijst op een 
ontkoppeling van de economische groei, nam de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen 
met 26 % toe. Onder invloed van mondiale megatrends zoals de voortschrijdende 
verstedelijking, de toename van de consumptie en de steeds snellere technologische 
veranderingen, zullen de industriesectoren waarin veel chemische stoffen worden 
gebruikt (bijv. de bouwsector of de elektronicasector) naar verwachting groeien10, 
hetgeen zou kunnen leiden tot een toename van de hoeveelheid gevaarlijke 
afvalstoffen. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

15 Op het gebied van afvalbeheer is de Commissie (voornamelijk het directoraat-
generaal Milieu), samen met de wetgevende instanties van de EU, verantwoordelijk 
voor het vaststellen van de EU-prioriteiten. De Commissie stelt beleid voor, met 
inbegrip van nieuwe wetgeving. Het Europees Milieuagentschap ondersteunt de 
Commissie in het beleidsvormingsproces. De Commissie heeft geen uitvoerende taak, 
maar houdt toezicht op de wijze waarop de lidstaten de EU-voorschriften voor 
gevaarlijke afvalstoffen uitvoeren. 

16 Eurostat is verantwoordelijk voor het verzamelen van statistieken over afval bij
de lidstaten en voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de gegevens. Het 
publiceert om de twee jaar gegevens over de productie en verwerking van gevaarlijke 
afvalstoffen, en jaarlijks over overbrengingen binnen en buiten de EU. 

10 Milieuprogramma van de Verenigde Naties, Global Chemical Outlook II: Summary for policy 
makers, 2019. 
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17 De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de wettelijke 
voorschriften inzake afvalbeheer op nationaal niveau. Zij moeten de EU-wetgeving 
omzetten in nationale voorschriften en afvalbeheerplannen en 
afvalpreventieprogramma’s opstellen en uitvoeren. Deze plannen moeten bepalingen 
bevatten voor gevaarlijke afvalstoffen. 

18 De Commissie kan inbreukprocedures inleiden tegen lidstaten wanneer EU-
wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen niet of onjuist is omgezet of wanneer 
systematisch niet aan de EU-voorschriften wordt voldaan. 
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Reikwijdte en aanpak van de analyse 
19 De toename van de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen vormt een meervoudige
bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. Derhalve is het een goed moment 
om het beheer van dergelijke afvalstoffen door de EU te evalueren. Deze analyse geeft 
een overzicht van de rol die de EU speelt en de maatregelen die de EU neemt op het 
gebied van de aanpak van gevaarlijke afvalstoffen, en van de uitdagingen en 
mogelijkheden die voortvloeien uit de preventie en behandeling van deze afvalstoffen. 
Wij hebben gekeken naar de periode van 2004, toen gegevens over gevaarlijke 
afvalstoffen op EU-niveau beschikbaar kwamen, tot september 2022. Wij hebben de 
belangrijkste toekomstige uitdagingen voor de EU op het gebied van de aanpak van 
gevaarlijke afvalstoffen in kaart gebracht. 

20 Dit is geen controleverslag maar een analyse die voornamelijk is gebaseerd op
openbaar beschikbare informatie of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld, 
zoals openbare documenten van de Commissie (directoraat-generaal Milieu en 
Eurostat), het Europees Milieuagentschap en de Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement. Wij hebben gebruikgemaakt van de verslagen van de ERK over het beginsel 
dat de vervuiler betaalt11, elektrisch en elektronisch afval12en kunststofafval13. We 
hebben gesprekken gevoerd met medewerkers van de Commissie en deskundigen op 
het gebied van afvalstoffen geraadpleegd (bijv. Europol, belanghebbenden uit de 
industrie en het maatschappelijk middenveld). Wij hebben ook twee in gevaarlijke 
afvalstoffen gespecialiseerde installaties in Frankrijk bezocht om een praktisch inzicht 
te krijgen in de verschillende verwerkingsmethoden. 

21 Het feit dat deze publicatie begin 2023 wordt gepubliceerd, biedt het Europees
Parlement en de Raad de gelegenheid deze op te nemen in hun huidige debat over de 
actualisering van de relevante wetgeving, zoals de verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen en de richtlijn inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht. De Commissie moet bij haar toekomstige analyses ook 
rekening houden met de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

11 Speciaal verslag 12/2021: Het beginsel “de vervuiler betaalt”: inconsistente toepassing in de 
milieubeleidslijnen en -acties van de EU. 

12 Analyse nr. 04/2021: EU-maatregelen en de huidige uitdagingen rond elektronisch afval. 

13 Analyse nr. 04/2020: EU-maatregelen om de kunststofafvalproblematiek aan te pakken. 
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EU-initiatieven voor het beheer van 
gevaarlijke afvalstoffen  

Rechts- en beleidskader van de EU inzake gevaarlijke 
afvalstoffen 

22 De kaderrichtlijn afvalstoffen is de overkoepelende wetgeving waarmee 
gevaarlijke afvalstoffen in de EU worden gereguleerd. De belangrijkste doelstelling van 
de kaderrichtlijn is om de negatieve gevolgen van afval te voorkomen en te 
verminderen. Daartoe moeten de lidstaten gevaarlijke afvalstoffen beheren volgens 
drie belangrijke beginselen: 

o het beginsel van de afvalhiërarchie, waarbij afvalpreventie en voorbereiding voor 
hergebruik de voorkeur genieten, gevolgd door recycling, energieterugwinning 
en, in laatste instantie, verwijdering; 

o het voorzorgsbeginsel, door de vermindering van gevaarlijke stoffen in afval als 
voorzorgsmaatregel; en 

o het beginsel dat de vervuiler betaalt en het beginsel van de 
producentenverantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat diegenen die afval 
produceren of het milieu verontreinigen de volledige kosten van hun acties 
dragen. 

23 In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden eveneens strengere regels vastgesteld 
voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen dan voor niet-gevaarlijke afvalstoffen: 

o de verplichting voor de lidstaten om via elektronische registers te zorgen voor de 
traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen vanaf de productie tot de 
eindbestemming; 

o een mengverbod, hetgeen betekent dat gevaarlijke afvalstoffen niet mogen 
worden gemengd, noch met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen, noch 
met andere afvalstoffen; 

o specifieke etiketterings- en verpakkingsverplichtingen voor de inzameling, het 
vervoer en de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen; 
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o de verplichting om de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen uitsluitend uit te 
voeren in speciaal daarvoor aangeduide verwerkingsinstallaties die beschikken 
over een vergunning; en 

o de verplichte gescheiden inzameling van door huishoudens geproduceerde 
gevaarlijke afvalstoffen vanaf 2025. 

24 Het EU-rechtskader voor gevaarlijke afvalstoffen wordt aangevuld met richtlijnen 
en verordeningen die betrekking hebben op specifieke afvalbeheersactiviteiten (bijv. 
het overbrengen van afvalstoffen of het storten ervan) en op specifieke afvalstromen 
(bijv. autowrakken of batterijen). In dit kader worden geen doelstellingen vastgesteld 
om de productie van gevaarlijke afvalstoffen te verminderen of de verwerking ervan te 
beïnvloeden. Bijlage I biedt een overzicht van de toepasselijke wetgeving. 

25 De Commissie kan de EU-wetgeving in de lidstaten handhaven door 
inbreukprocedures in te leiden. In de afgelopen drie decennia heeft de Commissie 216 
van dergelijke procedures ingeleid (zie bijlage II). In de meeste gevallen hadden de 
procedures betrekking op het feit dat het gebruik van schadelijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparaten moet worden verminderd. Een voorbeeld wordt gegeven 
in kader 2. 
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Kader 2 

Voorbeeld van handhaving van de voorschriften inzake gevaarlijke 
afvalstoffen door middel van juridische maatregelen 

In 2003 leidde de Commissie een inbreukprocedure in tegen Griekenland wegens 
het niet plannen en beheren van gevaarlijke afvalstoffen zoals vereist door 
verschillende EU-richtlijnen. De procedure had betrekking op een gebrek aan 
adequate planning voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen, het ontbreken 
van een netwerk van installaties voor de verwerking van dergelijke afvalstoffen en 
het niet nemen van de nodige maatregelen om een goed beheer van gevaarlijke 
afvalstoffen te waarborgen. 

In 2009 velde het Hof van Justitie een arrest waarin Griekenland werd verzocht 
onmiddellijk maatregelen te nemen in dit verband. 

In 2016 had Griekenland nog geen maatregelen genomen. Het Hof van Justitie 
legde derhalve een sanctie op van 30 000 EUR per dag totdat alle noodzakelijke 
maatregelen waren uitgevoerd en gaf de lidstaat een boete van 10 miljoen EUR14. 

Griekenland begon in 2017 maatregelen te nemen. Volgens de Commissie had 
Griekenland in juni 2021 de bijna twee decennia geleden vastgestelde 
tekortkomingen niet volledig aangepakt. 

26 In het bredere beleidskader worden gevaarlijke afvalstoffen niet afzonderlijk op 
de politieke agenda van de EU geplaatst, maar vallen zij onder een reeks strategieën 
en beleidsmaatregelen (zie figuur 5). Deze documenten wijzen in het algemeen op de 
noodzaak om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke 
stoffen en derhalve op de noodzaak om het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen te 
voorkomen of te zorgen voor een goede verwerking ervan. 

                                                       
14 Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-584/14. 
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Figuur 5 — EU-strategieën en -beleid inzake gevaarlijke afvalstoffen 

 
Bron: ERK, op basis van documenten van de Europese Commissie. 

EU-financiering in verband met gevaarlijke afvalstoffen 

27 De Commissie heeft een overzicht van de EU-financiering voor afvalbeheer in het 
algemeen, waaraan voor de programmeringsperiode 2014-2020 4,3 miljard EUR aan 
EU-middelen werd toegekend15, maar niet van de financiering die specifiek bestemd is 
voor gevaarlijke afvalstoffen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat dergelijke 
financiering voornamelijk via Horizon 2020 wordt verstrekt voor onderzoek en 
capaciteitsopbouw. Voor de periode 2014-2020 konden we voor 163 in het kader van 
Horizon 2020 gefinancierde projecten een verband leggen met gevaarlijke afvalstoffen, 
goed voor een EU-bijdrage van 1,2 miljard EUR (1,6 % van de totale Horizon 2020-
begroting). 

                                                       
15 Gegevens van het cohesiebeleid met betrekking tot EU-steun voor afvalbeheer. 

2014

2015

2018

2019 2021

7e milieuactieprogramma 
Gevaarlijke afvalstoffen beheren 
om significante negatieve effecten 
op de volksgezondheid en het 
milieu tot een minimum te 
beperken door voorrang te geven 
aan preventie, recycling en 
hergebruik. 
(tegen 2020)

Afvalvrij programma voor Europa
Het gebruik van gevaarlijke 
materialen verminderen en de 
traceerbaarheid van gevaarlijke 
afvalstoffen versterken.
(tegen 2020) 

1e actieplan voor de circulaire 
economie
Zorgen voor meer recycling en 
hergebruik van producten. De 
aanwezigheid van 
zorgwekkende chemische 
stoffen in producten 
verminderen. De handhaving 
van de verordening 
betreffende de overbrenging 
van afvalstoffen verscherpen. 
(tegen 2019)

Kunststoffenstrategie
Aanvullende Horizon 2020-
financiering voor het traceren 
en verwijderen van gevaarlijke 
stoffen uit gerecyclede 
kunststoffen. 
(tegen 2020)

Europese Green Deal
De prioriteit vaststellen dat de 
EU in 2030 gifvrij moet zijn, 
door verontreiniging beter te 
voorkomen en te verhelpen. 
(tegen 2030)

2e actieplan voor de circulaire 
economie
Inherent veilige producten en 
preventie bevorderen, dit 
laatste door gevaarlijke 
chemische stoffen en de 
aanwezigheid van gevaarlijke 
afvalstoffen in specifieke 
afvalstromen aan te pakken. 
De indeling van gevaarlijke 
afvalstoffen verbeteren. 
(tegen 2030)

Strategie voor duurzame 
chemische stoffen
Een gifvrij milieu bevorderen 
door zorgwekkende stoffen in 
producten tot een minimum te 
beperken. Innovatie voor 
veilige chemische stoffen 
stimuleren. Op wereldniveau 
het voortouw nemen door 
geen chemische stoffen uit te 
voeren die in de EU verboden 
zijn. 
(tegen 2030)

Achtste milieuactieprogramma
Het nastreven van de transitie 
naar een niet-giftige circulaire 
economie, met name door de 
vervanging van zorgwekkende 
stoffen, en inherent veilige 
chemicaliën. 
(tegen 2030)

Actieplan “Verontreiniging 
naar nul”
De afvalproductie 
verminderen, de afvalpreventie 
opvoeren, de aanwezigheid van 
zorgwekkende stoffen en 
gevaarlijke chemische stoffen 
in de economie tot een 
minimum beperken en de 
uitvoer van afval beter 
controleren. 
(tegen 2030)

2020 2022
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/


  

 

28 De op één na grootste bijdrage aan de financiering van het beheer van gevaarlijke 
afvalstoffen wordt geleverd door het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 wees de 
Commissie ongeveer 370 miljoen EUR16, ofwel 8,6 % van deze middelen, toe aan 
infrastructuurprojecten voor de verwerking van commercieel, industrieel en gevaarlijk 
afval. 

29 De EU financiert ook milieu- en klimaatmaatregelen die verband houden met 
gevaarlijke afvalstoffen via LIFE. De gegevens voor de periode 2014-2020 vermelden 
14 projecten die verband houden met gevaarlijke afvalstoffen, met een totale 
financiering van 17,9 miljoen EUR (6 % van de aan afvalprojecten bestede LIFE-
middelen). Kader 3 bevat voorbeelden van EU-projecten waarmee financiering werd 
verstrekt voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen. 

                                                       
16 Gegevens van het cohesiebeleid met betrekking tot het beheer van commercieel, 

industrieel of gevaarlijk afval. 
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk


Kader 3 

Voorbeelden van EU-projecten waarmee financiering wordt verstrekt 
voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen 

Recycling en hergebruik van gevaarlijk vliegas, een door LIFE gefinancierd project 

In het kader van een project in Zweden en Denemarken werd de ontwikkeling 
medegefinancierd van een installatie voor het recyclen en hergebruiken van 
vliegas afkomstig van een afvalverbrandingsinstallatie in Denemarken. 

Vliegas bestaat uit deeltjes die voorkomen in de gassen die vrijkomen bij de 
verbranding van afval. Het bevat vaak chloriden en zware metalen, en wordt 
ingedeeld als gevaarlijk afval. Gevaarlijk vliegas wordt gestort. Alleen al in Zweden 
wordt per jaar ongeveer 150 000 ton van deze as vervoerd om te worden 
verwijderd in een niet langer gebruikte kalksteengroeve in Noorwegen. 

Verwerking van zeer giftig afval in de olie- en petrochemische industrie, een 
door Horizon 2020 gefinancierd project 

In het kader van een project in Spanje wordt de ontwikkeling gefinancierd van een 
installatie die gebruikmaakt van een innovatief proces voor de goedkope 
verwerking van verbruikte natronloog. Verbruikte natronloog is een zeer giftige 
afvalstof die afkomstig is van olie- en petrochemische raffinaderijen en wordt 
ingedeeld als gevaarlijk afval. De verwerking van verbruikte natronloog aan de 
hand van bestaande processen is moeilijk en duur, waardoor zich bij raffinaderijen 
grote voorraden van deze gevaarlijke afvalstof ophopen. 

30 Als aanvulling op de EU-begroting verstrekken zowel de herstel- en
veerkrachtfaciliteit als de Europese Investeringsbank financiering voor afvalbeheer, 
inclusief gevaarlijk afval. 

31 In de taxonomieverordening, vastgesteld in 2020, worden de economische
activiteiten gedefinieerd die de EU als ecologisch duurzaam beschouwt om 
transparantie op de financiële markten te bieden. Bijgevolg heeft de EU besloten in de 
periode 2021-2027 het storten van gevaarlijke afvalstoffen en de verbranding van 
recyclebare gevaarlijke afvalstoffen niet langer te financieren. De EU financiert alle 
alternatieven die een hogere rang bekleden in de afvalhiërarchie, zoals preventie en 
recycling. 
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http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
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https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32020R0852


Indeling van gevaarlijke afvalstoffen 

32 Marktdeelnemers (afvalproducenten, inzamelings- en sorteercentra, vervoerders,
makelaars en afvalverwerkingsinstallaties) moeten hun afval indelen als gevaarlijk of 
niet-gevaarlijk (zie figuur 6). Deze stap is van essentieel belang om ervoor te zorgen 
dat gevaarlijke afvalstoffen correct worden geïdentificeerd en volgens strikte normen 
worden verwerkt, en dat op EU-niveau nauwkeurige en vergelijkbare gegevens over 
gevaarlijke afvalstoffen beschikbaar zijn. Marktdeelnemers delen hun afval in aan de 
hand van de Europese lijst van afvalstoffen: een beschikking van de Commissie waarin 
categorieën afval worden ingedeeld als: 

o volledig niet-gevaarlijk: afvalstoffen die als niet-gevaarlijk worden beschouwd
zonder dat verdere beoordeling nodig is;

o volledig gevaarlijk: afvalstoffen die als gevaarlijk worden beschouwd zonder dat
verdere beoordeling nodig is; en

o afvalstoffen die al dan niet gevaarlijk kunnen zijn en nader moeten worden
beoordeeld (spiegelcategorieën). Daartoe moeten de houders van afvalstoffen
bepalen of de afvalstoffen een of meer van de in de kaderrichtlijn afvalstoffen
omschreven gevaarlijke eigenschappen bezitten, dan wel of het afval bepaalde
persistente organische verontreinigende stoffen bevat boven de in de beschikking
vastgestelde drempelwaarden.

Figuur 6 — Indeling van afvalstoffen als gevaarlijk of niet-gevaarlijk 

Bron: ERK, op basis van technische richtsnoeren van de Commissie voor de indeling van afvalstoffen. 

Gevaarlijke 
afvalstof

Niet-gevaarlijke 
afvalstof

Spiegelcategorie

Code voor absoluut
niet-gevaarlijke afvalstof

Code voor absoluut 
gevaarlijke afvalstof

Controleer of het afval de in 
de kaderrichtlijn 

afvalstoffen omschreven 
gevaarlijke eigenschappen 

bezit

Zoek de toepasselijke code 
in de Europese lijst van 

afvalstoffen
Controleer het gehalte 

aan persistente 
organische 

verontreinigende 
stoffen als omschreven 
in de Europese lijst van 

afvalstoffen

JA

NEE

NEE

JA

1

2

2

2 3

4

22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
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33 Uit een door de Commissie gefinancierd verslag van 2017 over het beheer van
gevaarlijke afvalstoffen in de lidstaten blijkt dat de indeling van gevaarlijke afvalstoffen 
een van de belangrijkste uitdagingen is waarmee de lidstaten bij het beheer van 
dergelijke afvalstoffen worden geconfronteerd. Dit is voornamelijk te wijten aan de 
uitdagingen waarmee de lidstaten en de houders van afvalstoffen worden 
geconfronteerd bij de toepassing van de Europese lijst van afvalstoffen17, maar ook 
aan het feit dat de EU-wetgeving inzake chemische stoffen en de EU-wetgeving inzake 
afvalstoffen niet op elkaar zijn afgestemd, hetgeen gevolgen heeft voor de definitie 
van gevaarlijke afvalstoffen18.  

34 Bijna de helft van de codes in de Europese lijst van afvalstoffen zijn
spiegelcategorieën19. Afvalstoffenhouders kunnen vaak moeilijk beoordelen of hun 
afval al dan niet gevaarlijk is, aangezien zij de chemische samenstelling ervan moeten 
kennen. Dergelijke informatie is niet altijd beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat 
dezelfde afvalstoffen door lidstaten en afvalstoffenhouders verschillend worden 
geïnterpreteerd20. Terwijl sommige lidstaten trechterglas — gebruikt in 
kathodestraalbuizen — bijvoorbeeld indelen en verwerken als gevaarlijk afval, 
behandelen andere het als niet-gevaarlijk afval21. In 2018 heeft de Commissie deze 
kwestie aangepakt door technische richtsnoeren voor de indeling van afvalstoffen te 
publiceren. 

35 Lithiumionbatterijen worden gebruikt in tal van producten zoals speelgoed,
laptops, mobiele telefoons en elektrische voertuigen. Volgens een recente studie zou 
het volume aan afgedankte lithiumionbatterijen in de EU vanaf 2030 kunnen oplopen 
tot ongeveer 0,2 miljoen ton per jaar22. In de VS worden deze batterijen ingedeeld als 

17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Mededeling over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te 
werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving, COM(2018) 32 final. 

19 Mededeling van de Commissie — Technische richtsnoeren voor de indeling van 
afvalstoffen, 2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 
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gevaarlijk afval23. In de Europese lijst van afvalstoffen is er geen specifieke code voor 
lithiumionbatterijen. De enige beschikbare code die afvalstoffenhouders kunnen 
gebruiken is een algemene code voor “andere batterijen en accu’s”, die worden 
ingedeeld als niet-gevaarlijk. 

36 De EU-wetgeving inzake chemische stoffen speelt een belangrijke rol bij de
indeling van afval. De in de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde eigenschappen aan 
de hand waarvan gevaarlijke afvalstoffen worden gedefinieerd, zijn grotendeels 
afgestemd op de gevarenklassen die worden gebruikt om gevaarlijke stoffen in de EU 
te identificeren, die zijn vastgesteld in de verordening betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (de CLP-verordening). 

37 Zeer zorgwekkende chemische stoffen in de EU worden geïdentificeerd en
beperkt via de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie 
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening). In deze 
verordening worden deze stoffen gedefinieerd op basis van drie 
gevaarseigenschappen, zoals weergegeven in kader 4. Omdat niet al deze 
eigenschappen in de CLP-verordening zijn opgenomen, worden ze niet in aanmerking 
genomen bij de indeling van afval als gevaarlijk. Derhalve wordt afval dat giftige 
stoffen bevat die zich ophopen en lang in het milieu en in het menselijk lichaam blijven 
of die de menselijke hormonen verstoren, niet ingedeeld als gevaarlijk afval. De 
Commissie overweegt voor te stellen deze gevaarseigenschappen toe te voegen aan 
de CLP-verordening24. Vervolgens zou de Commissie de kaderrichtlijn afvalstoffen 
verder moeten actualiseren om deze eigenschappen van toepassing te maken op de 
indeling van afvalstoffen. 

23 Webpagina van het Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten over 
gebruikte lithiumionbatterijen. 

24 Strategie voor duurzame chemische stoffen: Op weg naar een gifvrij milieu, 
COM(2020) 667. 
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Kader 4 

Zeer zorgwekkende stoffen 

In de EU-wetgeving inzake chemische stoffen worden stoffen die ernstige en vaak 
onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid en het 
milieu aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen. Tot nog toe zijn er 224 van 
dergelijke stoffen geïdentificeerd25. Zeer zorgwekkende stoffen vertonen de 
volgende gevaren26: 

o kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting: zoals
sommige ftalaten die worden gebruikt als weekmaker in vloeren,
dakbedekking, kabels of in kunstleer voor tassen;

o persistent, bioaccumulerend en toxisch en zeer persistent en zeer
bioaccumulerend: zoals sommige broomhoudende brandvertragers die
worden gebruikt in producten van polystyreen voor thermische isolatie
in gebouwen, verpakkingen, elektronische apparatuur, matrassen,
autostoelen of gordijnen;

o andere stoffen die even zorgwekkend zijn als de bovengenoemde, zoals
hormoonontregelende chemische stoffen (bijv. sommige bisfenolen —
bisfenol A is een industriële chemische stof die wordt gebruikt om
polycarbonaat te maken, een harde, heldere kunststof die in veel
consumentenproducten wordt gebruikt).

25 Webpagina van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over de kandidaatslijst 
van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. 

26 Website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over zeer zorgwekkende 
stoffen. 
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Preventie van gevaarlijke afvalstoffen 
in de EU 

Ondanks de inspanningen van de EU is de productie van 
gevaarlijke afvalstoffen toegenomen 

38 De beste manier om gevaarlijke afvalstoffen aan te pakken, is voorkomen dat zij
ontstaan. Prioriteit geven aan preventie boven de verwerking van gevaarlijke 
afvalstoffen is sinds het begin van de jaren 1990 de doelstelling van de EU-
afvalwetgeving27. In 2008 werd deze doelstelling door de kaderrichtlijn afvalstoffen 
verankerd in de EU-wetgeving via het beginsel van de afvalhiërarchie (zie figuur 7). 

Figuur 7 — De afvalhiërarchie 

Bron: ERK, op basis van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

39 De afgelopen tien jaar heeft de preventie van gevaarlijk afval aan belang
gewonnen, hetgeen wordt weerspiegeld in de verschillende beleids- en 
wetgevingsinitiatieven die de Commissie heeft genomen, zoals blijkt uit figuur 5. 
Ondanks deze initiatieven is de hoeveelheid in de EU geproduceerd gevaarlijk afval 
voortdurend toegenomen (zie figuur 8). 

27 Artikel 3 van Richtlijn 91/156/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen. 

26

Preventie

Voorbereiding voor hergebruik

Recycling

Nuttige toepassing

Verwijdering

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:31991L0156


Figuur 8 — Door de lidstaten in 2018 geproduceerde gevaarlijke 
afvalstoffen, vergeleken met 2004 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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40 Sinds 2013 moeten de lidstaten afvalpreventieprogramma’s opstellen28, waarin
ook maatregelen moeten worden opgenomen ter vermindering van de hoeveelheid 
gevaarlijke stoffen in materialen en producten. In 2016 heeft het Europees 
Milieuagentschap deze programma’s geanalyseerd en is het tot de conclusie gekomen 
dat de meeste programma’s geen dergelijke maatregelen bevatten, noch specifieke 
doelstellingen om de productie van gevaarlijke afvalstoffen te verminderen29. Het 
agentschap merkte op dat preventie van gevaarlijke afvalstoffen een lagere prioriteit 
lijkt te hebben dan beheersaspecten en beperkte financiële steun krijgt30. 

Marktdeelnemers kunnen de productie van gevaarlijke 
afvalstoffen voorkomen door de manier waarop zij producten 
ontwerpen en vervaardigen te veranderen 

41 Marktdeelnemers produceren 96 % van de gevaarlijke afvalstoffen in de EU (zie
figuur 1). Zij kunnen de productie van gevaarlijke afvalstoffen voorkomen door 
producten te ontwikkelen die duurzaam zijn, met de geringst mogelijke milieueffecten: 
het zogenaamde “ecologisch ontwerp”. Volgens de Commissie wordt meer dan 80 % 
van het milieueffect van een product bepaald in de ontwerpfase31. 

42 In maart 2022 stelde de Commissie voor om haar richtlijn inzake ecologisch
ontwerp te wijzigen32. Marktdeelnemers zouden verwerkingsinstallaties informatie 
moeten verstrekken over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in hun 
producten en over de wijze waarop deze kunnen worden gerecycled of verwijderd. 
Deze informatie zou worden opgenomen in “digitale productpaspoorten”, die vanaf 
2024 van toepassing zouden zijn (zie figuur 9). De Commissie meent dat dit een 
stimulans zal creëren voor consumenten om duurzamere keuzes te maken, waarop 
marktdeelnemers zich zullen afstemmen bij het ontwerpen van producten. 

28 Artikel 29 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

29 Europees Milieuagentschap, Prevention of hazardous waste in Europe — the status in 2015, 
2016. 

30 Europees Milieuagentschap, persbericht: European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention, 2016. 

31 Mededeling “Van duurzame producten de norm maken”, COM(2022) 140 final. 

32 Voorstel voor een verordening betreffende vereisten inzake ecologisch ontwerp voor 
duurzame producten, COM(2022) 142. 
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Figuur 9 — Productgroepen waarvoor digitale paspoorten worden 
voorgesteld 

Bron: ERK, op basis van Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Marktdeelnemers kunnen het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen ook
voorkomen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in producten te beperken. In 
2020 heeft de Commissie voorgesteld de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen 
in producten te verminderen33 door het gebruik van enkele van de meest schadelijke 
stoffen in de EU te beperken34. 

33 Strategie voor duurzame chemische stoffen: Op weg naar een gifvrij milieu, 
COM(2020) 667. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD/2022/128. 
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44 Marktdeelnemers kunnen minder gevaarlijke afvalstoffen produceren door hun
productieprocessen te herzien. In maart 2022 heeft de Commissie voorgesteld de 
richtlijn industriële emissies te wijzigen. Volgens het voorstel zouden industriële 
installaties (met inbegrip van de mijnbouw en de batterijproductie) maatregelen 
moeten nemen om de vervanging van gevaarlijke stoffen in het productieproces te 
bevorderen en het ontstaan van afval te voorkomen. 

45 Het duurt even alvorens de volledige effecten van deze maatregelen zichtbaar
worden. Sommige producten die gevaarlijk afval genereren, kunnen een lange 
levensduur hebben (bijvoorbeeld voertuigen, gebouwen, meubilair, elektrische 
apparatuur), hetgeen betekent dat de effecten van nu genomen maatregelen, zoals de 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, pas op middellange tot 
lange termijn zichtbaar worden, wanneer deze producten uiteindelijk afval worden. De 
Commissie schat bijvoorbeeld dat slechts ongeveer 25 % van de gebouwen die vóór 
2005 zijn gebouwd35 en die asbest kunnen bevatten, tegen 2050 zullen zijn 
uitgefaseerd36. 

Vervuilers verantwoordelijk stellen voor hun afval helpt het 
ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen te voorkomen 

46 Het beginsel dat de vervuiler betaalt, houdt in dat de vervuilers de kosten van
hun verontreiniging dragen, met inbegrip van de kosten van de maatregelen om 
verontreiniging te voorkomen, te beheersen en te verhelpen, alsook de kosten die dit 
teweegbrengt voor de samenleving. De EU schrijft voor dat de kosten van het 
afvalbeheer moeten worden gedragen door de producent van de afvalstoffen of de 
afvalstoffenhouders. De lidstaten besluiten of de kosten van het afvalbeheer voor 
rekening komen van de afvalstoffenhouders of geheel of gedeeltelijk voor rekening 
komen van de producent van het product dat afval is geworden. Dit laatste noemen 
we de “uitgebreide producentenverantwoordelijkheid”. Op EU-niveau vallen sommige 
stromen van gevaarlijke afvalstoffen onder de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid op grond van EU-wetgeving (bijv. afval van 
elektrische en elektronische apparatuur of autowrakken) of op grond van nationale 
wetgeving en overeenkomsten met de industrie (bijv. afgewerkte olie of pesticiden)37. 

35 Commissie, News Release on the ban of asbestos as of 1 January 2005. 

36 Berekening van de ERK, op basis van “Een renovatiegolf voor Europa — groenere 
gebouwen, meer banen, hogere levenskwaliteit”, COM(2020) 662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 
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47 We hebben onlangs gemeld38 dat de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid producenten stimuleert om groenere producten te 
ontwikkelen waarbij onnodig afval wordt voorkomen. In academische studies39 en 
beleidsevaluaties40 wordt gewezen op de positieve bijdrage van de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid aan de vermindering van afval. In ons verslag werd 
echter benadrukt dat de aan burgers/bedrijven opgelegde heffingen weliswaar in 
verhouding moeten staan tot het geproduceerde afval en volledig rekening moeten 
houden met de veroorzaakte milieuschade, maar dat er aanwijzingen zijn dat de 
externe milieueffecten slechts in beperkte mate in deze heffingen worden 
geïnternaliseerd. In het kader van haar EU-actieplan inzake verontreiniging naar nul 
van 2021 wil de Commissie in 2024 de tekortkomingen bij de toepassing van het 
beginsel “de vervuiler betaalt” aanpakken. 

38 Speciaal verslag 12/2021: Het beginsel “de vervuiler betaalt”: inconsistente toepassing in de 
milieubeleidslijnen en -acties van de EU. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OESO, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 
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Verwerking van gevaarlijke afvalstoffen 
in de EU 

Toepassing van de afvalhiërarchie op de verwerking van 
gevaarlijke afvalstoffen  

48 Sinds 2008 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat gevaarlijk afval wordt verwerkt
volgens de afvalhiërarchie (zie figuur 7). Gevaarlijk afval wordt bij voorkeur voorbereid 
voor hergebruik, gevolgd door recycling. Afvalfracties die niet kunnen worden 
gerecycled, moeten nuttig worden toegepast door verbranding met energieproductie. 
Als laatste redmiddel moeten gevaarlijke afvalstoffen worden verwijderd41. 

49 Een volledig overzicht van de wijze waarop de in de EU geproduceerde gevaarlijke
afvalstoffen worden verwerkt, zou de Commissie en de lidstaten kunnen helpen te 
beoordelen hoe goed de afvalhiërarchie wordt toegepast. Een dergelijk overzicht kan 
echter niet worden opgesteld vanwege de kloof tussen de hoeveelheden gevaarlijke 
afvalstoffen die in de EU als geproduceerd en verwerkt worden vermeld. In 2018 heeft 
de EU ongeveer 102 miljoen ton gevaarlijke afvalstoffen geproduceerd (zie 
paragraaf 12), terwijl de totale hoeveelheid verwerkte gevaarlijke afvalstoffen 
82 miljoen ton bedroeg42, een verschil van 20 miljoen ton (19 %). In hetzelfde jaar 
werd 3,6 miljoen ton gevaarlijke afvalstoffen ingevoerd in de EU, en 0,7 miljoen ton 
uitgevoerd voor verwerking buiten de EU43. Als we rekening houden met deze invoer 
en uitvoer, loopt de rapportagekloof op tot 22 miljoen ton (21 %). De rapportagekloof 
varieert van ongeveer 1 % voor sommige lidstaten, zoals Bulgarije, Estland en 
Griekenland, tot meer dan 50 % voor andere, zoals Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en 
Litouwen (zie figuur 10). 

41 Artikel 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

42 Eurostat data on treatment of waste. 

43 Eurostat data on shipment of waste. 
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Figuur 10 — Rapportagekloof tussen productie en verwerking van 
gevaarlijke afvalstoffen in 2018 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat over de productie, verwerking en verplaatsing van afval. 

50 Het ontstaan van de kloof tussen de productie en de verwerking van gevaarlijke
afvalstoffen kan diverse oorzaken hebben44: afval dat in een bepaalde periode is 
geproduceerd, kan in een andere periode als verwerkt worden beschouwd, gebrek aan 
informatie over invoer en uitvoer, of gevaarlijke afvalstoffen worden illegaal 
verwijderd. Het kan ook te wijten zijn aan verschillende methoden voor de 
verslaglegging van de productie en de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. 
Afvalstoffen die zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke bestanddelen bevatten, kunnen 
bijvoorbeeld worden geregistreerd als zijnde 100 % geproduceerde gevaarlijke 
afvalstoffen. De afvalstoffen die daadwerkelijk worden verwerkt, zouden echter alleen 
de gevaarlijke bestanddelen bevatten (zie voorbeeld in figuur 11). De Commissie wil de 

44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 
assessment of Member States’ performance, 2015. 
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kloof tussen de productie en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen verduidelijken 
door de ontwikkeling van experimentele afvalrekeningen op basis van geraamde 
gegevens45. 

Figuur 11 — Voorbeeld van een verschil voor autowrakken als gevolg van 
verschillende rapportagemethoden 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat van 2018 over de productie en de verwerking van 
gevaarlijke afvalstoffen van autowrakken. 

51 Wat de toepassing van de afvalhiërarchie betreft, blijkt uit beschikbare gegevens
dat in 2018, net als in 2010 — toen gegevens over afvalrecycling voor het eerst 
beschikbaar waren — nog steeds meer dan de helft van de in de EU verwerkte 
gevaarlijke afvalstoffen wordt verwijderd, waarbij bijna geen afvalstoffen worden 
hergebruikt (zie paragraaf 52) en slechts 45 % wordt gerecycled en nuttig wordt 
toegepast (zie figuur 12). Dit ondanks de talrijke maatregelen die de EU heeft 
genomen om gevaarlijke afvalstoffen te doen stijgen in de afvalhiërarchie (zie 
paragraaf 39). In 2009 schatte de Commissie dat 97 % van de in de EU geproduceerde 
gevaarlijke afvalstoffen kan worden gerecycled of nuttig kan worden toegepast46.  

45 Commissie, presentatie tijdens het seminar van de VN/ECE en de OESO over de invoering 
van het systeem van milieu-economische rekeningen: Introduction to waste accounts and 
possible integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 

Geproduceerde afvalstoffen:
7 miljoen ton
(het volledige autowrak)

Verwerkt afval:
1,7 miljoen ton*

(alleen gevaarlijke onderdelen van het 
autowrak)

Kloof

* Gerecycled, nuttig toegepast of verwijderd
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Figuur 12 — Geen zichtbare verandering in de toepassing van de 

afvalhiërarchie op gevaarlijke afvalstoffen in de EU tussen 2010 en 2018 

Opmerking: Geen gegevens met betrekking tot voorbereiding voor hergebruik. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat over de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. 

De meeste gevaarlijke afvalstoffen zijn niet geschikt om te worden 
voorbereid voor hergebruik 

52 De voorkeursoptie voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen is deze voor te
bereiden voor hergebruik. Dit houdt in het “controleren, schoonmaken of repareren” 
van afgedankte producten, zodat ze kunnen worden hergebruikt zonder dat verdere 
voorbehandeling nodig is47. Er zijn geen systematische gegevens beschikbaar op EU‐
niveau over de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen die voor hergebruik worden 
voorbereid. Volgens de Commissie gaat het om een zeer beperkte hoeveelheid, 
aangezien er voor de meeste stromen van gevaarlijke afvalstoffen geen duidelijke 
opties voor hergebruik bestaan, hetgeen voornamelijk te maken heeft met het feit dat 
zij het restproduct van industriële processen zijn. 

De EU wordt geconfronteerd met uitdagingen in verband met het 
bevorderen van de recycling van gevaarlijke afvalstoffen 

53 Recycling is de tweede voorkeursoptie voor de verwerking van gevaarlijke
afvalstoffen. Uit figuur 12 blijkt dat in 2018 34 % van het in de EU verwerkte 
gevaarlijke afval werd gerecycled. Dit was iets minder dan in 2010, toen 36 % werd 
gerecycled. 

47  Artikel 3 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705


54 De prestaties van de lidstaten op het gebied van recycling kunnen met de
beschikbare gegevens slechts gedeeltelijk worden beoordeeld. De gegevens laten zien 
hoeveel van hun gevaarlijke afvalstoffen de lidstaten op hun grondgebied recyclen, 
maar geven niet aan hoeveel in het buitenland wordt gerecycled. De landen die in 
2018 het overgrote deel van hun geproduceerde of geïmporteerde gevaarlijke 
afvalstoffen op eigen grondgebied hebben gerecycled, zijn Griekenland (91 %) en 
Kroatië (84 %), gevolgd door Denemarken en Polen (79 %), zoals blijkt uit bijlage III. 
Andere landen, bijvoorbeeld Bulgarije en Ierland, recyclen slechts 2 % van de 
gevaarlijke afvalstoffen op hun grondgebied. Malta recyclet zelfs helemaal geen 
gevaarlijke afvalstoffen op zijn grondgebied. Malta voert het grootste deel van zijn 
gevaarlijk afval uit, en 75 % daarvan wordt gerecycled of nuttig toegepast via 
verbranding met energieproductie. 

55 De EU kan beïnvloeden hoeveel gevaarlijk afval wordt gerecycled door
recyclingdoelstellingen vast te stellen. Zoals weergegeven in kader 5, heeft de EU tot 
dusver doelstellingen vastgesteld voor drie afvalstromen die gedeeltelijk gevaarlijk zijn 
(afval van elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en autowrakken). Dit 
waren de drie meest gerecyclede stromen van gevaarlijke afvalstoffen in de EU, met 
recyclingpercentages van meer dan 90 % in 2018 voor hun gevaarlijke bestanddelen48. 

48 Eurostat-gegevens van 2018 over de recycling van stromen van gevaarlijke afvalstoffen, op 
EU-niveau. 
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Kader 5 

EU-recyclingdoelstellingen voor specifieke afvalstromen die 
gedeeltelijk gevaarlijk zijn 

Voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur49 moeten de lidstaten: 

o sinds 2018 een minimumdoelstelling voor recycling in acht nemen van
55 % tot 80 %, afhankelijk van het type apparatuur.

Voor batterijen en accu’s50 moeten de lidstaten: 

o sinds 2011 recyclingpercentages bereiken van 65 % van het gemiddelde
gewicht van lood-zuurbatterijen en -accu’s, 75 % van het gemiddelde
gewicht van nikkel-cadmiumbatterijen en -accu’s en 50 % van het
gemiddelde gewicht van andere afgedankte batterijen en accu’s. In 2020
stelde de Commissie voor om deze streefcijfers te verhogen51.

Voor autowrakken52 moeten de lidstaten er sinds 2015 voor zorgen dat ten 
minste 85 % van het gemiddelde voertuiggewicht op jaarbasis wordt gerecycled. 

49 Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA). 

50 Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s. 

51 Voorstel voor een verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen, COM(2020) 798 
final. 

52 Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 In 2009 heeft de Commissie aanvullende stromen van gevaarlijke afvalstoffen
vastgelegd waarvoor meer recycling mogelijk zou zijn: anorganisch afval afkomstig van 
bouw‐ en sloopwerkzaamheden, verbrandingsafval en twee soorten chemisch afval 
(afgewerkte olie en afval met oplosmiddelen)53. De EU heeft voor deze stromen nog 
geen recyclingdoelstellingen ingevoerd. Recycling van deze afvalstromen wordt ook 
belemmerd door het ontbreken van duidelijke regels om het gerecyclede resultaat als 
een verkoopbaar product en niet langer als afval te beschouwen54. Hierdoor worden 
de marktkansen voor afvalexploitanten in de EU beperkt55. 

57 Er zijn ook stromen van gevaarlijke afvalstoffen die momenteel vanuit technisch
oogpunt niet op grote schaal of op economisch haalbare wijze kunnen worden 
gerecycled (bijv. glas verontreinigd met gevaarlijke afvalstoffen, zoals tl‐lampen56). De 
EU heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van dergelijke technologieën, met name via 
Horizon 2020 en LIFE, maar deze technologieën worden nog niet op industriële schaal 
gebruikt. 

58 Om andere stromen van gevaarlijke afvalstoffen, zoals kunststof‐ en textielafval
dat persistente organische verontreinigende stoffen en zware metalen bevat, te 
recyclen, moeten afvalverwerkers deze afvalstromen decontamineren, d.w.z. de 
gevaarlijke stoffen eruit verwijderen. Uit recente studies is gebleken dat, ondanks 
decontaminatie, een breed scala aan gevaarlijke afvalstoffen (met inbegrip van stoffen 
die krachtens EU‐wetgeving uitgefaseerd zijn) is gevonden in gerecycled materiaal, 
met inbegrip van papier, kunststoffen, rubber en textiel57. Dit is hoofdzakelijk te wijten 
aan het feit dat recyclers geen informatie hebben over de chemische samenstelling 
van het afval dat zij verwerken58, waardoor zij decontaminatie niet behoorlijk kunnen 

53  Delgado L. et al., End‐of‐Waste Criteria, 2009. 

54  Mededeling over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te 
werken aan het snijvlak van chemicaliën‐, product‐ en afvalwetgeving, COM(2018) 32 final. 

55  Feedback van: Hazardous Waste Europe over het Effect van afvalbeheer op het milieu  
– Herziening van het EU‐kader afvalstoffen, 2022.

56  Meng W. et al., The Recycling of Leaded Glass in Cathode Ray Tubes (CRT), 2016. 

57  Chemsec, What goes around — Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58  BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_nl
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf


afvalbeheerpraktijken, beperkingen in de beschikbare sorteer- en 
decontaminatietechnologieën, of aan ingevoerd materiaal dat is gerecycled buiten de 
EU, waar minder strenge normen worden gehanteerd. 

59 Deze kwesties doen afbreuk aan het vertrouwen in gerecycled materiaal en
vormen een belangrijke belemmering voor het recycleren van gevaarlijke 
afvalstoffen59. De Commissie heeft hiertegen actie ondernomen60 en sinds 2021 
moeten bedrijven die artikelen op de EU-markt brengen die zeer zorgwekkende 
stoffen bevatten (te weten in een concentratie van meer dan 0,1 %), informatie over 
deze artikelen opnemen in een openbaar EU-register61. In april 2022 gaven industriële 
leiders aan dat zij nog steeds te kampen hebben met een gebrek aan informatie over 
de chemische inhoud en de gevaarlijke eigenschappen van producten in hun 
toeleveringsketens, en verzochten zij de Commissie deze informatie voor alle 
chemische stoffen verplicht te stellen62. 

60 Vanaf 2025 moeten alle lidstaten zorgen voor de gescheiden inzameling van
gevaarlijke afvalstoffen door huishoudens63. Dit is een kans om het aandeel gevaarlijk 
afval van consumentenproducten (zoals elektrische en elektronische apparatuur of 
draagbare batterijen) dat wordt gerecycled, te vergroten. 

Ongeveer de helft van de verbrande gevaarlijke afvalstoffen wordt niet 
gebruikt om energie te produceren 

61 In 2018 waren de belangrijkste soorten afvalstoffen die in de EU met
terugwinning van energie werden verbrand verontreinigd hout, chemisch afval 
(voornamelijk chemische stoffen en gebruikte oplosmiddelen) en bij het sorteren van 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Strategie voor duurzame chemische stoffen — Op weg naar een gifvrij milieu, 
COM(2020) 667 final. 

61 SCIP Database. 

62 Open brief aan de Commissie over transparantie, 2022. 

63 Artikel 20 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 
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afval vrijgekomen residuen. De laatste twee categorieën waren ook de belangrijkste 
gevaarlijke afvalstoffen die zonder energieterugwinning werden verbrand64. 

62 Uit bijlage III blijkt dat in 2018 8 % van de in de EU verwerkte gevaarlijke
afvalstoffen werd verbrand met energieproductie en dat 6 % werd verbrand zonder 
energieterugwinning, vrijwel dezelfde cijfers als in 2008. Evenals bij recycling kunnen 
vanwege de beschikbaarheid van gegevens alleen de prestaties van de lidstaten op het 
gebied van terugwinning met energieproductie op hun grondgebied worden 
beoordeeld. 

63 Ngo’s wijzen op de negatieve gevolgen van afvalverbranding als
koolstofintensieve energiebron die giftige luchtverontreiniging veroorzaakt en 
verhindert dat afval wordt gerecycled65. Tegelijkertijd zien afvalbeheerders 
verbranding met energieterugwinning als een alternatieve energiebron tegen de 
achtergrond van de energiecrisis in de EU66. In 2020 was 4 % van de in de EU 
geproduceerde energie afkomstig van afval, terwijl ongeveer 41 % afkomstig was van 
hernieuwbare energiebronnen, 31 % van kernenergie, 15 % van vaste fossiele 
brandstoffen, 7 % van aardgas en 3 % van ruwe olie67. 

64 De taxonomieverordening biedt eventueel de mogelijkheid tot verdere
ontwikkeling van de verbrandingscapaciteit, aangezien deze verordening de 
verbranding van alle “niet-recyclebare” gevaarlijke afvalstoffen definieert als een 
groene investering (zie paragraaf 31). 

65 Nieuwe technologieën (bijv. artificiële intelligentie) kunnen ook helpen bij de
betere sortering van gevaarlijke afvalstoffen68, en bij de verbetering van de recycling 
ervan door de verontreiniging tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen te 
verminderen. Zij kunnen ook de terugwinning verbeteren van kritieke grondstoffen, 
zoals koper en nikkel, die in elektrische en elektronische apparatuur worden 

64 Gegevens van Eurostat over incineration of hazardous waste with and without energy 
recovery. 

65 ClientEarth, What are the environmental impacts of waste incineration?, 2021. 

66 FEAD — European Waste Management Association.  

67 Gegevens van Eurostat over deproductie van primaire energie in 2020. 

68 Europees Milieuagentschap, Digital waste management, 2020. 
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gebruikt69. Bovendien zouden deze technologieën nieuwe oplossingen kunnen bieden 
voor de behandeling van gevaarlijke bestanddelen70. 

Ongeveer de helft van het gevaarlijk afval wordt nog steeds verwijderd 

66 In 2018 werd ongeveer de helft van het in de EU verwerkte gevaarlijke afval
verwijderd, terwijl verwijdering de minst geprefereerde afvalverwerkingsoptie is. Een 
klein gedeelte van dit afval, ongeveer 10 %71, werd verbrand zonder 
energieterugwinning (zie paragraaf 62), terwijl de resterende 90 %72 in natuurlijke 
grotten, in de zeebodem of in kunstmatig aangelegde meren en vijvers werd gestort of 
gedeponeerd. 

67 Overeenkomstig het beginsel van de afvalhiërarchie moet de verwijdering van
stromen van gevaarlijke afvalstoffen worden voorbehouden voor gevaarlijke 
afvalstromen die niet kunnen worden gerecycled of waarvan de energie niet kan 
worden teruggewonnen, zoals verbrandingsafval dat afkomstig is van de verbranding 
van gevaarlijke afvalstoffen. Uit figuur 13 blijkt dat in 14 lidstaten het aandeel van de 
gestorte of op andere wijze verwijderde gevaarlijke afvalstoffen sinds 2008 is 
toegenomen. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021. 

70 Voorbeeld van een door de EU gefinancierd project over de recycling van polyvinylchloride 
dat is verontreinigd met gevaarlijke stoffen: REMADYL. 

71 Gegevens van Eurostat over verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen— verbranding zonder 
energieterugwinning. 

72 Gegevens van Eurostat over verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen — op stortplaatsen en 
overige. 
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Figuur 13 — Aandeel van de gevaarlijke afvalstoffen dat wordt gestort of 
op andere wijze wordt verwijderd 

 
Opmerking: In Malta en Luxemburg werd geen afval gestort of op andere wijze verwijderd. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat over het storten en andere vormen van verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen. 
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68 Veel lidstaten voeren hun gevaarlijke afvalstoffen uit met het oog op verwijdering
in een andere lidstaat of buiten de EU, in landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(zie bijlage III). In 2018 werd 22 % van de 7,6 miljoen ton door de lidstaten uitgevoerde 
gevaarlijke afvalstoffen verwijderd. In 2021 heeft de Commissie voorgesteld73 alle 
overbrengingen van afvalstoffen binnen en buiten de EU te verbieden, behalve in de 
gevallen waarin lidstaten kunnen aantonen dat de afvalstoffen niet op technisch 
haalbare en economisch haalbare wijze op eigen grondgebied kunnen worden 
verwijderd. Dit voorstel wordt besproken door het Parlement en de Raad (zie 
paragraaf 82). 

69 Vanaf 2030 moeten de lidstaten het storten van alle voor recycling geschikte
afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, beperken74. 

Toepassing van strengere regels voor het beheer van 
gevaarlijke afvalstoffen 

70 Voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen gelden strengere regels dan voor het
beheer van andere soorten afval (zie paragraaf 23). Uit studies blijkt dat de lidstaten 
deze strengere voorschriften weliswaar in nationaal recht hebben omgezet, maar dat 
zij moeilijkheden hebben ondervonden bij de toepassing ervan, met name wat betreft 
de traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen en het verbod op het mengen ervan75. 
In 2018 hebben de medewetgevers deze regels aangescherpt in de laatste wijziging 
van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

71 De lidstaten moeten gevaarlijke afvalstoffen traceren vanaf het ontstaan tot en
met de eindverwerking ervan. In theorie zou een dergelijke tracering kunnen worden 
uitgevoerd met behulp van gegevens over de productie, de verwerking en de 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen. Beschikbare gegevens staan een dergelijke 
tracering echter niet toe (zie de paragrafen 49-50). 

73 Artikel 11 van het voorstel tot wijziging van de verordening betreffende de overbrenging 
van afvalstoffen, COM(2021) 709 final. 

74 Webpagina van de Commissie overhet storten van afval. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 
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72 In de kaderrichtlijn afvalstoffen wordt niet bepaald hoe de traceerbaarheid vanaf 
de productie tot de definitieve verwerking van gevaarlijke afvalstoffen moet 
plaatsvinden. Volgens een verslag uit 201776 werd de traceerbaarheid van gevaarlijke 
afvalstoffen in de EU-regio’s belemmerd door inconsistente en tegenstrijdige 
informatie over gevaarlijke afvalstoffen die werden aangegeven door verschillende bij 
het beheer van dergelijke afvalstoffen betrokken marktdeelnemers. 

73 Om de problemen in verband met de traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen 
aan te pakken (zie de paragrafen 71 en 72) moeten de lidstaten sinds 2020 
elektronische registers opzetten voor de gevaarlijke afvalstoffen die op hun 
grondgebied worden geproduceerd en verwerkt. De EU is tevens van plan voor de hele 
EU een elektronisch register in te voeren betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen, met inbegrip van gevaarlijke afvalstoffen77. In dit stadium zijn er geen 
plannen om ervoor te zorgen dat informatie kan worden uitgewisseld tussen de 
nationale registers van gevaarlijke afvalstoffen en het EU-systeem voor de 
overbrenging van afvalstoffen. 

74 Het mengen van verschillende stromen van gevaarlijke afvalstoffen kan 
bijkomende gevaarlijke stoffen doen ontstaan die aanvankelijk niet aanwezig waren. 
Het mengen van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen kan ertoe leiden dat de 
niet-gevaarlijke afvalstoffen besmet raken en niet langer geschikt zijn voor recycling. 
Het kan ook gevaarlijke afvalstoffen verdunnen. De EU heeft sinds 1991 een verbod op 
het vermengen van gevaarlijke afvalstoffen opgelegd78. In 201779 bleek uit een EU-
studie dat de lidstaten een beperkt aantal inspecties uitvoeren op het vermengen of 
verdunnen van gevaarlijke afvalstoffen. 

                                                       
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Voorstel tot wijziging van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen, 
COM(2021) 709 final.  

78 Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 
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Illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen in de EU 

75 De strengere beheers- en veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke afvalstoffen
brengen extra administratieve lasten en hogere verwerkingskosten voor de 
marktdeelnemers met zich mee. Volgens een studie op basis van een enquête onder 
raffinaderijen in 201380 werden de mediane kosten van het beheer van alle gevaarlijke 
afvalstoffen in Europa geraamd op 238 EUR/ton, tegenover 63 EUR/ton voor niet-
gevaarlijke afvalstoffen81. Hierdoor ontstaat het risico van illegale handel in gevaarlijke 
afvalstoffen, waarbij exploitanten het geproduceerde afval niet als gevaarlijk aangeven 
en het illegaal in de EU storten of het illegaal binnen of buiten de EU vervoeren. In een 
verslag uit 2016 werd geraamd dat bedrijven die op illegale wijze gevaarlijke 
afvalstoffen verwijderen tot 400 % aan kosten kunnen besparen. 

Afvalstoffen die niet als gevaarlijk worden aangegeven 

76 In 2021 was het aangeven van gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk de
belangrijkste methode voor de handel in gevaarlijke stoffen in de EU82. Dit kan 
bijvoorbeeld worden gedaan door de vervalsing van documenten over de chemische 
samenstelling van de afvalstoffen, door de verstrekking van valse analyses door 
laboratoria, door de vervalsing van laad-/losregisters en door het opzettelijk indelen 
van gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk83. 

77 Andere praktijken van exploitanten om te voorkomen dat afval als gevaarlijk
wordt aangegeven, zijn onder meer het mengen ervan met niet-gevaarlijke 
afvalstoffen — waardoor de concentratie gevaarlijke stoffen in het afval wordt 
verdund, zodat de gevaarlijke eigenschappen niet meer kunnen worden geverifieerd 
(zie paragraaf 74), of het indelen van gevaarlijke afvalstoffen als tweedehands 
goederen. Afval van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte auto-
onderdelen kan bijvoorbeeld worden aangegeven als tweedehands goederen, en 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

81 De geraamde kosten zijn omgerekend van USD naar EUR op basis van wisselkoers van 
Eurostat voor 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 
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uiteindelijk op gevaarlijke wijze worden gerecycled of illegaal worden verwijderd84. 
Volgens een verslag van de Commissie85 zijn in 2017 3,8 miljoen tweedehands 
voertuigen van de legale markt verdwenen (zie figuur 14). 

Figuur 14 – Onbekende locaties van voertuigen in de EU in 2017 

Bron: ERK, op basis van de evaluatie van de Commissie van 2021 van de richtlijn betreffende 
autowrakken. 

84 Werelddouaneorganisatie, artikel Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade, 2019; Milieuprogramma van de Verenigde Naties, Used vehicles 
and the environment, 2020. 

85 Evaluation of the directive on end-of-life vehicles, SWD(2021) 60 van de Commissie. 
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Illegaal storten 

78 Illegaal storten van gevaarlijke afvalstoffen is een wijdverbreide praktijk in de
handel in illegale afvalstoffen86. Gevaarlijke afvalstoffen kunnen zonder inachtneming 
van de wettelijke voorschriften op erkende locaties worden gedumpt, op 
bouwterreinen of landbouwgronden worden achtergelaten, of op niet-erkende 
locaties of in steengroeven worden gedumpt87. Uit een operatie van Interpol met 
betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen in 2017 bleek dat de volgende soorten 
gevaarlijke afvalstoffen in Europa het vaakst op illegale wijze zijn gestort: bouw- en 
sloopafval, afval uit de autosector (autowrakken, olie van voertuigen en accu’s van 
auto’s) en chemisch afval (verlopen geneesmiddelen, slib, verf, pesticiden en gelooid 
leer). Een geval van illegale storting wordt beschreven in kader 6. 

Kader 6 

Illegaal storten van gevaarlijke afvalstoffen in Italië 

In de regio Campanië wordt sinds het eind van de jaren 1980 illegaal giftig afval 
verbrand en begraven. Uit een studie over illegale verwijdering van gevaarlijke 
afvalstoffen in Italië blijkt dat tussen januari 2012 en augustus 2013 
6 034 gifbranden in de regio zijn gemeld88. 

Na protest van burgers naar aanleiding van toenemende gezondheidsproblemen 
bij de bevolking in de buurt, besloot de Italiaanse regering in 2014 de sancties 
voor dergelijke praktijken aan te scherpen. In 2021 werden nog 
1 406 afvalbranden gemeld89. 

Illegale overbrenging binnen of buiten de EU 

79 Zoals blijkt uit figuur 15, wordt een klein gedeelte van de gevaarlijke afvalstoffen
van de EU (8,2 miljoen ton in 2020) legaal vervoerd tussen de lidstaten (7,3 miljoen 
ton), en buiten de EU naar OESO-landen en landen van de Europese 

86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Italiaanse regering — Ministerie van Binnenlandse Zaken, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi 
di rifiuti grazie all’incremento dei controlli, 2022. 
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Vrijhandelsassociatie (0,9 miljoen ton). De veilige verwerking van gevaarlijke 
afvalstoffen vereist gespecialiseerde verwerkingsinstallaties, die in het land van 
oorsprong mogelijk niet beschikbaar zijn. Mogelijk zijn er ook goedkopere 
verwerkingsmogelijkheden in andere lidstaten of buiten de EU. 

Figuur 15 — Legale overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen binnen en 
buiten de EU in 2020 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat over overbrengingen van gevaarlijke afvalstoffen. 

80 In 2020 kwam illegale overbrenging het meest voor bij de volgende stromen van 
gevaarlijke afvalstoffen: elektrische en elektronische apparatuur, autowrakken en 
kunststoffen die gevaarlijke bestanddelen bevatten90. Volgens ramingen van OLAF is 

                                                       
90 Analyse door de ERK van de Basel Convention National Reports — Year 2020. 
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30 % van alle overbrengingen van en naar de EU illegaal91. Kader 7 bevat een 
voorbeeld van een illegale overbrenging. 

Kader 7 

Een controle heeft aangetoond hoe gevaarlijke afvalstoffen op de 
zwarte markt worden vervoerd 

Volgens de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen staan 
afvalstoffen op de “groene lijst” (waarvoor minder strenge eisen voor 
overbrenging gelden) of op de “oranje lijst” (waarvoor strengere eisen gelden). 

Uit een gezamenlijke controle inzake de handhaving van de verordening 
betreffende de overbrenging van afvalstoffen, uitgevoerd in 2012 door hoge 
controle-instanties uit zeven lidstaten plus Noorwegen, is gebleken dat gevaarlijke 
afvalstoffen vaak werden ingevoerd of uitgevoerd als “goederen” of als afval van 
“de groene lijst” om de strengere procedures voor afvalstoffen van de “oranje 
lijst” te omzeilen92. 

81 De illegale handel in afvalstoffen is lucratief. Alleen al voor de handel in
gevaarlijke afvalstoffen liggen de jaarlijkse inkomsten naar schatting tussen 
1,5 en 1,8 miljard EUR93, met een laag risico op sancties94. Dit wordt zelden 
opgespoord, onderzocht of vervolgd en de straffen zijn laag95. 

82 De illegale handel is de afgelopen tien jaar toegenomen en zal naar verwachting
blijven toenemen96, aangezien er meer gevaarlijke afvalstoffen worden geproduceerd, 
er strengere voorschriften voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen van kracht 
worden en het moeilijker wordt om gevaarlijke afvalstoffen uit te voeren97. De 
Commissie heeft maatregelen genomen om deze kwestie aan te pakken. In 2021 stelde 

91 The OLAF report 2021. 

92 Gezamenlijk verslag op basis van acht nationale controles, Coordinated audit on the 
enforcement of the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Europees Milieubureau, Implement for Life — Crime and Punishment, 2020. 

94 Analyse nr. 04/2021: EU-maatregelen en de huidige uitdagingen rond elektronisch afval. 

95 Basel Institute on Governance, webinarpresentatie: Illegal waste trade: what’s driving this 
multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 United Nations Office on Drugs and Crime webpage on plastic and hazardous waste. 

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 
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zij voor het overbrengen van gevaarlijke afvalstoffen voor verwijdering te verbieden, 
de controles op overbrengingen binnen de EU te verbeteren en de sancties en straffen 
te verhogen. Zij stelde ook voor om het onwettig inzamelen, vervoeren, nuttig 
toepassen of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen strafbaar te stellen door de 
richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht te 
wijzigen. Per september 2022 zijn beide wetgevingsvoorstellen in behandeling bij het 
Parlement en de Raad. 
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Uitdagingen en kansen 
83 Gevaarlijke afvalstoffen vormen een meervoudige bedreiging voor de 
volksgezondheid en het milieu. Het beheer ervan is in de EU aan restrictieve 
regelgeving onderworpen, met strengere regels dan voor andere afvalstoffen. De EU 
heeft initiatieven genomen om het beheer van gevaarlijke afvalstoffen te verbeteren, 
door de wetgeving aan te scherpen, strategieën te ontwikkelen en financiering te 
verstrekken ter ondersteuning van afvalbeheerprojecten. De Commissie heeft talrijke 
inbreukprocedures ingeleid tegen lidstaten die EU-vereisten niet in nationale 
voorschriften hebben omgezet (zie de paragrafen 22-31). 

84 De productie van gevaarlijke afvalstoffen is voortdurend toegenomen en zal naar 
verwachting in de toekomst verder toenemen. Het beheer van gevaarlijke afvalstoffen 
in de EU staat nog voor verschillende uitdagingen: 

o het aanpakken van de toenemende hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen door het 
ontstaan ervan waar mogelijk te voorkomen; 

o het verbeteren van de indeling van gevaarlijke afvalstoffen; 

o het verduidelijken van de kloof tussen de gerapporteerde hoeveelheden 
geproduceerde en behandelde gevaarlijke afvalstoffen, en het waarborgen van de 
traceerbaarheid vanaf de productie tot de eindverwerking; 

o het beperken van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en het 
aanmoedigen van recycling waar mogelijk; 

o het aanpakken van de illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen. 

85 De Commissie heeft maatregelen genomen om de indeling van gevaarlijke 
afvalstoffen te verbeteren, hetgeen essentieel is voor de juiste identificatie en 
verwerking ervan. Lidstaten en afvalstoffenhouders worden echter nog steeds 
geconfronteerd met uitdagingen in verband met het waarborgen van een consistente 
indeling van gevaarlijke afvalstoffen. Om dit probleem aan te pakken, zou de 
Commissie bijvoorbeeld de diverse toepasselijke EU-wetgeving verder onderling 
kunnen afstemmen (zie de paragrafen 32-37). 

86 De preventie van het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen is het belangrijkst en 
krijgt reeds prioriteit in de EU-wetgeving. Marktdeelnemers kunnen hun gevaarlijk 
afval beperken door ecologisch ontwerp toe te passen en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen in productieprocessen te verminderen. Meer informatie verstrekken aan 
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consumenten over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in producten zou hen in 
staat stellen duurzamere keuzes te maken. Dit zou op zijn beurt van invloed zijn op de 
wijze waarop marktdeelnemers hun producten ontwerpen, en het ontstaan van 
gevaarlijk afval voorkomen. De Commissie zou bijvoorbeeld kunnen overwegen het 
gebruik van digitale paspoorten uit te breiden tot meer producten die aan het einde 
van hun levensduur gevaarlijke afvalstoffen genereren. Het aanpakken van 
tekortkomingen in de toepassing van het beginsel “de vervuiler betaalt”, wat de 
Commissie van plan is te doen in 2024 in het kader van het EU-actieplan van 2021 
inzake verontreiniging naar nul, biedt een kans om ervoor te zorgen dat vervuilers 
meer verantwoordelijkheid dragen voor het afval dat zij produceren (zie de 
paragrafen 38-47). 

87 Er is sprake van een kloof van 21 % in de gegevens tussen gevaarlijke afvalstoffen 
die zijn geproduceerd en verwerkt in de EU; de huidige gegevens zijn bovendien 
ontoereikend om de traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen te kunnen 
garanderen. Hieruit blijkt dat de relevante gegevens over gevaarlijke afvalstoffen 
moeten worden verbeterd. De Commissie zou bijvoorbeeld kunnen overwegen 
minimale exploitatievoorwaarden vast te stellen voor de elektronische registers inzake 
gevaarlijke afvalstoffen van de lidstaten, en deze af te stemmen op het Europese 
register voor de overbrenging van afvalstoffen. Hierdoor kunnen gevaarlijke 
afvalstoffen beter worden getraceerd, van de productie tot de eindverwerking (zie de 
paragrafen 48-50 en 70-73). 

88 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden verwerkt in speciale 
verwerkingsinstallaties die de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Dit wordt nog 
steeds belemmerd door verschillende moeilijkheden, zoals het feit dat exploitanten 
gevaarlijke afvalstoffen bij de verwerking ervan mengen met andere soorten afval. 
Ondanks de EU-initiatieven worden de meeste gevaarlijke afvalstoffen nog steeds 
verwijderd in plaats van voorbereid voor hergebruik, gerecycled of nuttig toegepast. 
Met name de recycling van gevaarlijke afvalstoffen zou baat kunnen hebben bij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën. De noodzaak om technologieën en 
capaciteiten voor de terugwinning van kritieke grondstoffen uit afval te verbeteren, 
zou ook een strategische autonomie van de EU ten goede komen. De 
taxonomieverordening biedt de mogelijkheid om meer particuliere investeringen aan 
te trekken voor recyclingactiviteiten. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor 
gevaarlijke afvalstoffen die momenteel nog niet op een levensvatbare manier kunnen 
worden gerecycled. Bovendien zouden een betere decontaminatie en betere 
afvalbeheerpraktijken op het niveau van de lidstaten en de houders van afvalstoffen 
nieuwe marktkansen kunnen scheppen voor het gerecyclede resultaat (zie de 
paragrafen 51-69 en 74). 
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89 Ten slotte blijven de illegale handel in en het illegaal storten van gevaarlijke 
afvalstoffen winstgevende activiteiten, met lage opsporings- en sanctiepercentages. 
Het gebruik van digitalisering, waardoor gevaarlijke afvalstoffen beter kunnen worden 
getraceerd, en een afschrikwekkender sanctiemechanisme zouden de mogelijkheden 
op het gebied van illegale handel in afvalstoffen kunnen beperken. Het verbod op elke 
overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen binnen en buiten de EU, dat 
in 2021 door de Commissie werd voorgesteld, kan verder bijdragen tot de beperking 
van de illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen (zie de paragrafen 75-82). 

Deze analyse werd door kamer I onder leiding van mevrouw Joëlle Elvinger, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 14 december 2022. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Tony Murphy 
 President 
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Bijlagen 

Bijlage I — EU-wetgeving die van toepassing is op gevaarlijke 
afvalstoffen  

Afvalbeheer 

o Kaderrichtlijn afvalstoffen — Richtlijn 2008/98/EG

o Europese lijst van afvalstoffen — Beschikking van de Commissie 2000/532/EG

Afvalverwerking 

o Het storten van afvalstoffen — Richtlijn 1999/31/EG

o Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen 
— Verordening (EG) nr. 1013/2006

o Bescherming van het milieu door middel van het strafrecht 
— Richtlijn 2008/99/EG

o Industriële emissies (afvalverbranding en afvalbehandeling) 
— Richtlijn 2010/75/EU

o Beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken — Richtlijn 2012/18/EU

o Voorstel voor een herziening van de richtlijn industriële emissies (2022)

o Voorstel voor een nieuwe verordening betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen (2021)

o Voorstel voor een herziening van de richtlijn inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht (2021)

Specifieke afvalstromen 

o Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 94/62/EG

o Verwijdering van PCB’s/PCT’s — Richtlijn 96/59/EG
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o Autowrakken — Richtlijn 2000/53/EG

o Batterijen en accu’s — Richtlijn 2006/66/EG

o Afval van winningsindustrieën — Richtlijn 2006/21/EG

o Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur — Richtlijn 2011/65/EU

o Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 
— Richtlijn 2012/19/EU

o Scheepsrecycling — Verordening (EU) nr. 1257/2013

o Persistente organische verontreinigende stoffen — Verordening (EU) 2019/1021

o Voorstel voor een nieuwe verordening inzake batterijen en accu’s (2020)
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Bijlage II — Inbreukprocedures met betrekking tot gevaarlijke 
afvalstoffen 

In de periode 1990-2022 heeft de Commissie 216 inbreukprocedures tegen lidstaten 
ingeleid, zoals blijkt uit onderstaande tabel. De tabel bevat geen inbreukprocedures 
die in dezelfde periode tegen het Verenigd Koninkrijk zijn ingeleid. 

Deze inbreukprocedures hadden specifiek betrekking op gevaarlijke afvalstoffen en 
polychloorbifenylen (PCB’s) en polychloorterfenylen (PCT’s). PCB’s en PCT’s zijn een 
groep synthetische chemische stoffen die voornamelijk in elektrische apparatuur 
worden gebruikt. Het gebruik van deze stoffen, die in het verleden op grote schaal 
werden gebruikt, is in de EU sinds 1985 aan banden gelegd uit milieuoverwegingen. 

Bron: ERK. 
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Bijlage III — Verwerking van gevaarlijk afval in 2018  

De volgende grafiek laat zien hoe gevaarlijke afvalstoffen in 2018 in de EU, en in elke 
lidstaat, werden verwerkt. Ook de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen die door 
elke lidstaat en de EU worden uitgevoerd, wordt getoond, maar met minder details 

vanwege de beschikbare gegevens. 

 

 
Bron: ERK. 
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Woordenlijst 
Afvalstoffen op de “groene lijst”: afvalstoffen die voor nuttige toepassing kunnen 
worden ingevoerd of uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of 
toestemming van de autoriteiten van de betrokken landen. 

Afvalstoffen op de “oranje lijst”: afvalstoffen die niet voor nuttige toepassing kunnen 
worden ingevoerd of uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of 
toestemming van de autoriteiten van de betrokken landen; omvat gevaarlijke 
afvalstoffen. 

Bioaccumulerend: term voor chemische stoffen die zich in de weefsels van planten en 
dieren ophopen omdat ze sneller worden geabsorbeerd dan ze metabolisch worden 
afgebroken.  

Ecologisch ontwerp: een benadering van ontwerpen waarbij de milieueffecten in alle 
stadia van de levenscyclus van een product tot een minimum worden beperkt.  

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling: een EU-fonds dat de economische en 
sociale cohesie in de EU versterkt door de financiering van investeringen die 
ongelijkheden tussen regio’s verkleinen. 

Het beginsel dat de vervuiler betaalt: beginsel dat diegenen die verontreiniging 
veroorzaken of kunnen veroorzaken de kosten dragen van maatregelen om de 
verontreiniging te voorkomen, te beheersen of te herstellen. 

Horizon 2020: het programma van de EU voor de financiering van onderzoek en 
innovatie voor de periode 2014-2020. 

LIFE: financieel instrument ter ondersteuning van de uitvoering van het milieu- en 
klimaatbeleid van de EU door cofinanciering van projecten in de lidstaten.  

Persistente organische verontreinigende stoffen: chemische stoffen die bestand zijn 
tegen afbraak en lange afstanden kunnen afleggen en lange tijd intact kunnen blijven 
in het milieu. 

Storten: verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen door deze op beheerste wijze 
oppervlakkig te begraven. 

Terugwinning (van energie): gebruik van verbrandbaar afval om energie op te wekken 
door verbranding, met terugwinning van de aldus opgewekte warmte. 
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Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: aanpak waarbij de fase na 
consumptie in de levenscyclus van een product, met inbegrip van recycling en 
verwijdering, wordt toegevoegd aan de milieuverantwoordelijkheden van de 
producent. 

Verwijdering: afvalverwerkingshandeling waarbij afval wordt achtergelaten op een 
stortplaats in de open lucht, ondergronds wordt begraven, in een waterlichaam, vijver 
of lagune wordt gestort of in een put, zoutkoepel of natuurlijk gevormde opslagplaats 
wordt geplaatst. 
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ERK-team 
Deze analyse van de ERK over EU-maatregelen voor het aanpakken van de 
toenemende hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen werd vastgesteld door kamer I 
“Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen”, die onder leiding staat van ERK-lid 
Joëlle Elvinger. De taak werd geleid door ERK-lid Eva Lindström, met ondersteuning 
van Katharina Bryan, kabinetschef, Johan Stalhammar, kabinetsattaché, en 
Andrzej Robaszewski, kabinetseconoom; Florence Fornaroli, hoofdmanager; 
Mihaela Văcărașu, taakleider; Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, 
Malgorzata Frydel en Vasileia Kalafati, auditors. Marika Meisenzahl verleende grafische 
ondersteuning. Laura McMillan verleende taalkundige ondersteuning. 

Van links naar rechts: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, 
Malgorzata Frydel, Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, 
Florence Fornaroli, Katharina Bryan, Laura McMillan, en Marika Meisenzahl. 
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Deze analyse heeft betrekking op EU-maatregelen 
voor de aanpak van gevaarlijke afvalstoffen. 
Gevaarlijke afvalstoffen kunnen de 
volksgezondheid en het milieu schaden. Hoewel de 
EU-initiatieven gericht waren op preventie, is de 
omvang van gevaarlijke afvalstoffen sinds 2004 
toegenomen. Bij de veilige verwerking ervan 
worden moeilijkheden ondervonden, bijvoorbeeld 
bij het betrouwbaar traceren van gevaarlijke 
afvalstoffen. Meer dan 50 % van de gevaarlijke 
afvalstoffen in de EU wordt nog steeds verwijderd. 
Recycling wordt beperkt door zowel technische 
problemen als het gebrek aan marktkansen voor de 
gerecyclede output. Bovendien blijft de illegale 
handel een lucratieve bezigheid. De toekomstige 
uitdagingen liggen in het aanpakken van de 
toenemende hoeveelheden gevaarlijke 
afvalstoffen, het verbeteren van de indeling ervan, 
het zorgen voor traceerbaarheid van productie tot 
eindverwerking, het verminderen van de 
verwijdering ervan door meer recycling, en het 
bestrijden van de illegale handel in deze stoffen.
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