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Voorwoord 

In het kader van ons afstuderen is ons de mogelijkheid geboden een 
stage te lopen bij het Waste Management project. Deze stage vormt 
de basis van onze afstudeerscriptie. 
Bij deze willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken iedereen 
die ons informatie verschaft heeft te bedanken. Onze dank gaat in 
het bijzonder uit naar mevrouw mr. G. Overkleeft-Verburg voor haar 
kritische kanttekeningen en verdere begeleiding. Tenslotte danken 
wij de secretaresse van het Stafbureau van het Samenwerkingsorgaan 
KHT-THE, Marianne Kennes, voor het uittypen van onze scrip-
tie. 

Tilburg, maart 1984. 

Lieke Bollen 
Freke Stroetinga 
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0. Inleiding 

Sinds 1980 verrichten de Katholieke Hogeschool Tilburg en de 
Technische Hogeschool Eindhoven, tezamen verenigd in het Samen
werkingsorgaan KHT-THE, in opdracht van het provinciaal bestuur 
van Noord-Brabant, een gezamenlijk onderzoek naar de -vaste -
afvalstoffenproblematiek. Dit onderzoek wordt genoemd het pro
ject 'Waste Management'. Het dient een aantal bouwstenen op te 
te leveren voor het provinciale afvalstoffenbele~d in Noord-Bra
bant in de periode 1986-1990. 

Het totale onderzoek, zoals dat door de projectgroep in opdracht 
van de provincie zal worden uitgevoerd, is opgedeeld in vier fa
sen, namelijk: 
1. een literatuurstudie naar het afvalstoffenprobleem (1980/81); 
2. het opstellen van een definitief onderzoeksprogramma op basis 

van de gegevens uit fase 1 en een inventarisatie van knelpun
ten en ontwikkelingen met betrekking tot een afvalstoffenver
werking in Noord-Brabant (1981/82); 

3. het uitvoeren van het onder 2 opgestelde onderzoeksprogramma 
door vakgroepen van de beide hogescholen (1983/84); 

4. het samenvoegen van de aldus verkregen gegevens met de provin
ciale voornemens in een beleidsplan (1985). 

In de derde fase van het project 'Waste Management', die nu is af
gesloten is onder andere een onderzoek verricht naar de juridische 
aspecten van de afvalstoffenproblematiek, dat wil zeggen naar het 
beschikbaar of noodzakelijke juridische instrumentarium voor het 
verkrijgen, aanleveren en verzamelen van de in het geding zijnde 
afvalstoffen, alsmede het financierings- en heffingenprobleem. Met 
het onderzoek na~r deze juridische aspecten hebben wij ons geduren
de de stage bij het project 'Waste Management' beziggehouden. Dit 
onderzoeksrapport dient tevens als afstudeerscriptie. 

De hoofdstukken 1 en 2 van dit rapport hebben wij samen geschreven, 
waarna Lieke Bollen hoofdstuk 3 en Freke Stroetinga hoofdstuk 4 voor 
haar rekening heeft genomen. 
In hoofdstuk 1 wordt de Afvalstoffenwet geplaats tegen de achtergrond 
van de Nederlandse milieuwetgeving en vervolgens wordt de wet zelf 
nader onder de loep genomen. 
Het Provinciale Afvalstoffenplan vindt een behandeling in hoofdstuk 2. 
In hoofdstuk 3 komt de bescherming van het milieu door het beperken 
van de afvalstroom aan de orde. Hierbij wordt allereerst ingegaan op 
de voorgeschiedenis en de internationale aspecten. Daarna komen af
valverwijdering en hergebruik aan bod en wordt hoofdstuk V van de 
Afvalstoffenwet besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
beschouwing over de problematiek van de huishoudelijke probleemstof
fen. 
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In hoofdstuk 4 tenslotte wordt ingegaan op het financieringsvraagstuk 
van het afvalstoffenbeleid. De rijksoverheid en de gemeenten kunnen op 
basis van de Afvalstoffenwet heffingen instellen; aan de provincies is 
deze bevoegdheid niet verleen~, zij verkrijgen de financiële middelen 
ter uitvoering van de taak die zij krachtens de Afvalstoffenwet hebben 
uit andere bronnen. De financieringsmethoden van het milieubeleid zijn 
in discussie en in het voorjaar van 1984 wordt de Nota herziening finan
cieringsstructuur milieubeleid aan het parlement overhandigd. De resul
taten van de discussie omtrent deze nota zullen er waarschijnlijk toe 
leiden dat de financieringsmethoden van het afvalstoffenbeleid een an
dere kant uitgaan dan volgens de huidige tekst van de Afvalstoffenwet 
mogelijk is. Bij het lezen van hoofdstuk 4 dient hiermee rekening ge
houden te worden. 
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1 
1. De Afvalstoffenwet in de milieuwetgeving 

1.1. Milieuwetgeving 

Al geruime tijd bestaan in Nederland een aantal wettelijke 
maatregelen die direct of indirect op ons leefmilieu betrek
king hebben. De eerste Hinderwet dateert bijvoorbeeld al uit 
1875. Vooral de laatste decennia is de overheidsbemoeienis 
met de milieubescherming intensief. Dit uit zich in een gro
te hoeveelheid wetgeving, voorlichting, educatie, subsidies, 
onderzoek, beleidsnota's en privaatrechtelijke afspraken zo2 
als erfpachtvoorwaarden bij gemeentelijke erfpachtstelsels 
Op dit moment zijn er meer dan vijftig m~lieuwetten, een groot 
aantal algemene maatregelen van bestuur en verordeningen van 
lagere publiekrechtelijke lichamen. Vooral de milieuhygiënewet
geving - de wetgeving gericht op de zorg voor de conditie van 
water, bodem en lucht en op milieuverontreinig~nde factoren zo
als geluidhinder - heeft zich snel uitgebreid . Kenmerkend 
hierbij is de sectorale uitbouw, dat wil zeggen het uitvaardi
gen van verschillende wetten gericht op te beschermen milieu
component - water, lucht en bodem - of op verontreinigende ac
tiviteit. 

De Afvalstoffenwet is een sectorwet. Haar doel is blijkens de 
considerans: 'in het belang van de bescherming van het milieu 
de belasting daarvan door afvalstoffen verder te beperken en 
daartoe wettelijke regelen te stellen, betrekking hebbende op 
huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken en andere al dan niet 
van bedrijven afkomstige afvalstoffen waarvoor nog geen in het 
bijzonder daarop gerichte wettelijke regeling geldt'. 
De sectorale vorm van wetgeving is ontstaan doordat voor sommi
ge probleemgebieden, bij voorrang boven andere, maatregelen 
getroffen werden. Zo is de Interimwet Bodemsanering tot stand 
gekomen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de gemeente 
Lekkerkerk. (Thans is in voorbereiding de ontwerp-wet Bodembe
scherming waarin de Interimwet Bodemsanering binnen vijf jaar 
zal worden ingepast). 
Het snel inspringen op acute probleemsituaties met nieuwe wetten 
kwam soms uit noodzaak voort. Bovendien is het een eenvoudiger 
systeem dan het maken van één milieuhygiënische wet die alle ge
bieden omvat. De milieuproblemen vertonen echter een grote onder
linge samenhang. De verdeling van het milieurecht over verschil
lende hoofdgebieden en de sectorale we tgevingssystematiek doen 
hier beslist geen recht aan. De huidige wetgeving met deeloplos
singen is namelijk niet gebaseerd op de gedachte dat het centrale 
uitga ngspunt in het denken over het milieu de opvatting over de 
ecologische samenhang is. Dat wil zeggen dat levende, niet-leven
de en artificiële elementen va~ het milieu in hun onderlinge sa
menhang bekeken moeten worden . Is het maken van losse wetten 
aan de ene kant practisch en gemakkelijk, aan de andere kant wordt 
de behoefte aan een gecoördineerde en geïntegreerde benadering 
sterker. 
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Het bezwaarlijke van de sectorale wetgeving schuilt onder 
andere in ondoórzichtigheid, overlapping van regels en het 
ongecoördineerde uitvoeren van wetten door verschillende be
stuursinstanties. Voorstellen om deze bezwaren te ondervan
gen - althans om er- aan tegemoet te komen - worden in diverse 
wetten en regeringsrapporten gedaan. Slechts enkele hiervan 
willen wij hier noemen. 
Ondoorzichtigheid en overlapping van wettelijke regels wil de 
regering blijkens het Actieprogramma inzake Deregulering op 
het terrein van de ruimtelijke ordening en miliebeheer tegen
gaan door het opnemen van duidelijke voorrangsbepalingen in de 
wetten waarin de samegloop van verschillende wettelijke struc
turen geregeld wordt . De uitwerking van het Actieprogramma 
moet nog gerealiseerd worden. De Afvalstoffenwet kent al een 
voorrangsbepaling. In artikel 97 wordt de wet namelijk niet 
van toepassing verklaard op gedragingen waaromtrent voorschrif
ten zijn gesteld bij of krachtens een achttal wetten waaronder 
de Wet chemische afvalstoffen, de Kernenergiewet en de Wet ver
ontreiniging oppervlaktewateren. Hier is een vergelijking te 
trekken met de Wet chemische afvalstoffen. In artikel 2 WCA is 
namelijk bepaald dat deze wet niet geldt voorzover chemische 
afvalstoffen afkomstig zijn van particuliere huishoudens en 
kleine bedrijven. 
Het ongecoördineerd langs elkaar heen lopen van de uitvoering 
van sectorale wetten kan er toe leiden dat verontreiniging in 
de ene sector wordt opgelost door een verschuiving ervan naar 
een andere. Dit probleem wordt eveneens in het voornoemde Actie
programma gesignaleerd: ' ... Deze sectorale organisatie kan het 
gevolg hebben dat een bepaalde verontreiniging in de ene sector 
(bijvoorbeeld de lucht) ongedaan gemaakt wordt door maatregelen 
(wassing of droge reiniging) die het probleem naar een andere 
milieucomponent verplaatsen (water, bodem) zonder dat in die 
sector een oplossing geboden wordt. Uiteindelijk blij~t er dan 
een probleem over van niet-verwerkbare afvalstoffen' . 
De oorzaak wordt gezocht in het feit dat in sectoraal milieu
beleid geen integrale afweging- 'overall'-afweging- en een 
daarop afgestemd bestuurlijk instrumentarium is voorzien. 
Deels wordt hieraan tegemoet gekomen door het voorgestelde in
strument van de integrale vergunning. Hierbij worden de afwe
gingen van de anders noodzakelijk afzonderlijk te verlenen ver
gunningen in onderlinge samenhang genomen en wel door een en de
zelfde instantie. Om dit te realiseren is echter verder onderzoek 
nodig, het Actieprogramma verwijst hier dan ook naar. Bij het uit
voeren van nader onderzoek moet wel gestreefd worden naar inwen
dige samenhang van een wet en samenhang in de verhouding tussen 
de verschillende wetten. 
Enige mate van coördinatie van w3tgeving is bereikt in de Wet al
gemene bepalingen milieuhygiëne . Deze wet voorziet in een uni
forme procedure voor het geven van beschikkingen op grond van een 
aantal sectorale wetten. Enerzijds gaat het hierbij om algemene 
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ontwerpen die de verschilleride sectorale milieuhygiênische 
wetten gemeen hebben, zoals bijvoorbeeld inspraak. Ander-
zijds komer er ook onderwerpen in voor die niet in de af
zonderlijke wetten zijn opgenomen. Hierbij valt te denken 
aan de regeling voor coördinatie bij de voorbereiding en 
behandeling van een beschikking. Deze wet kan nog worden uit
gebreid. Gedacht kan worden aan een hoofdstuk financiële be-

9 palingen, dat een regeling over de milieuheffingen moet geven 
Een streven naar integratie van het milieubeleid in het totale 
regeringsbelefS is neergelegd in het Plan Integratie Milieu
beleid (PIM) . Dit plan is gericht op het bereiken van een 
grotere mate van volledigheid en samenhang in de voorbereiding, 
vaststelling, uitvoering en evaluatie van het milieubeleid. 
Hierbij worden de hoofdlijnen van de bestaande taakverdeling 
gehandhaafd. Thans wordt het milieubeleid op verschillende de
partementen gevormd. In het PIM is een beleid neergelegd, dat 
de verantwoordelijkheid voor de milieutaken bij meerdere bewinds
personen laat maar er tevens vanuit gaat dat de functie van de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer een coördinerende is. De functie van deze minister ten be
hoeve van de integratie van het milieubeleid wordt geprofileerd. 

1.2. Het ontstaan van de afvalstoffenwetgeving 

Tot aan het begin van de zeventiger jaren was de regeling ter in
zameling en verwijdering van afvalstoffen een onderwerp van voor
namelijk gemeentelijke zorg. De centrale overheid is zich uit het 
oogpunt van milieuhygiëne gaan inlaten met de afvalproblematiek. 
De redenen zijn gelegen in de toenemende hoeveelheid afvalstoffen 
en de daardoor steeds ernstiger wordende inbreuken op het milieu, 
alsmede in voorschriften op EG-niveau, zoals bijvoorbeetÏ de 
richtlijn betreffende de verwijdering van afvalstoffen , die 
het nodig maakten wettelijke basisregelingen te treffen 

In 1971 werd een voorontwerp van de 'Wef
2
inzake de bodemverontrei

niging' aan de Tweede Kamer aangeboden . Het beoogde een rege
ling te treffen voor de verwijdering van afvalstoffen en de bescher
ming van de bodem en grondwater tegen verontreiniging. Toen later 
in 1971 het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd 
ingesteld als afsplitsing van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
achtte de minister het wenselijk het onderwerp afvalstoffen uit 
het voorontwerp af te splitsen. Op wetssystematische gronden vergde 
dit onderwerp namelijk een geheel andere wettelijke voorziening dan 
de onderwerpen bodem- en grondwaterbescherming. Bij verwijdering van 
afvalstoffen zou de nadruk moeten liggen op het organisatorische ka
der voor een verantwoorde verwerking of vernietiging. De uitwerking 
van de regeling tot het tegengaan van bodemverontreiniging zou moe
ten samenhangen met de planologische bestemming van de bodem. Het 
uitwerken van een regeling voor bodembescherming zou bovendien veel 
tijd in beslag nemen en een voorziening voor de chemische afvalstof
fen kon nf3t langer op zich laten wachten gezien de urgentie van het 
probleem . Besloten werd met spoed een aparte Wet chemische afval-
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stoffen - waaronder ook afgewerkte olie zou vallen - tot 
stand te brengen, dit vooruitlopend op verdere algemene 
wetgeving inzake afvalstoffen. 
De Nederlandse regeling inzake chemische afvalstoffen en 
afgewerkte olie kwam in 1976 als de Wet chemische afval
stoffen tot stand (Stb. 1976, 214). De bepalingen inzake 
afgewerkte olie zijn op 1 april 1979 (KB 3 maart 1979, 
Stb. 90) in werking getreden en de bepalingen inzake che
mische afvalstoffen op 1 augustus 1979 (KB 18 mei 1979, 
Stb. 279). De wet geeft regels voor de doelmatige, milieu
hygiënische verwijdering van chemische afvalstoffen en af
gewerkte olie, in het bijzonder gericht op bedrijven. Zoals 
in de memorie van toelichting op hel

4
ontwerp van de Wet che

mische afvalstoffen is uiteengezet is de moeilijkheid van 
het geven van een definitie van het begrip afvalstoffen ge
gen in de subjectieve en wisselende inhoud van het begrip. 
De wet is niet van toepassing op chemische afvalstoffen en 
afgewerkte olie ontstaan in de particuliere huishoudens en 
daarmee gelijk te stellen gevallen (art. 2 WCA). Deze cate
gorie valt onder de werkingssfeer van de Afvalstoffenwet. 
Hierbij moet men wel bedenken dat bij de opslag en de behan
deling van deze uiteenlopende, gevaarlijke stoffen in grote 
hoeveelheden, bijvoorbeeld in regionale depots, strikte na
leving van de diverse vergunningen vereist is. Voor een regio
naal depot is een hinderwetvergunning vereist en tevens een 
bewaarvergunning krachtens art. 8 WCA voor tgemisch afval en 
krachtens art. 25 WCA voor afgewerkte olie 

Het geheel der afvalstoffenproblematiek is niet in een wet 
neergelegd, maar is verdeeld over de Wet chemische afvalstof
fen en de Afvalstoffenwet. De reden hiervan is gelegen in de 
hierboven al vermelde urgentie van het probleem van de chemi
sche afvalstoffen en verder in de overweging dat de problema
tiek van de chemische afvalstoffen een andere organisatorische 
voorziening zou vergen dan de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen. Bij chemische afvalstoffen achtte men namelijk 
een centrale aanpak wenselijk, bij de anÏ5re afvalstoffen werd 
de voorkeur aan decentralisatie gegeven . 
Chemische afvalstoffen kunnen grote risico's inhouden voor mens 
en milieu. Ze zijn in de regel moeilijk te bewaren, verwerken 
of te vernietigen. Voor verwijdering is een organisatie op lan
delijk niveau gewenst. De bewaring, verwerking en vernietiging 
kan - omdat daarvoor bijzondere installaties en een bijzondere 
deskundigheid nodig zijn - aan het bedrijfsleven worden opgedra
gen onder controle van - en zo nodig met steun van - de overheid. 
De Wet chemische afvalstoffen legt de taken derhalve bij de

1
7ijks

overheid, de minister is de vergunningverlenende instantie . 
In de Afvalstoffenwet wordt een belangrijk geheel van taken opge
dragen aan de provinciale overheden. Deze moeten samen met de be-
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sturen van de gemeenten op hun grondgebied gestalte geven aan een 
doeltreffend beleid inzake een verantwoorde verwijdering van afval
stoffen (artikel 14 jo artikel 15 Aw.). De vergunningen op grond 
van de Afvalstoffenwet worden verleend door gedeputeerde staten 
(art. 33 Aw.). 

De Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen hebben beide 
als basis de g~dachte dat in beginsel een ieder die afvalstoffen 
produceert of doet ontstaan verantwoordelijk is voor dit afval, 
zelf zorg dient te dragen voor een verantwoorde verwijdering en 
verwerking er~an en de daarmee gepaard gaande kosten ook zelf 
moet dragen . Dit sluit aan bij de gedachte die de regering uit§ 
te bij de parlementaire behandeling van art. 21 van de Grondwet 
Dit artikel legt de zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu bij de overheid. Aan 
de burgers worden geen taken gegeven, wat volgens de regering niet 
wil zeggen dat individuele burgers en het bedrijfsleven belet wordt 
de zorg voor het milieu als hun taak te zien. Ongetwijfeld zal hier 
bedoeld zijn dat burgers en het bedrijfsleven binnen de grenzen van 
algemeen geldende regels voor verwijdering en verwerking van afval 
moeten zorgen en de kosten van alle (overheids)maatregelen moeten 
dragen. 

1.3. De Afvalstoffenwet 

1. 3 .1. Inleiding 

In 1.2. is aangegeven dat het wettelijk instrumentarium 
ter bestrijding van de afvalproblematiek nog niet zo lang 
geleden tot stand gekomen is. Het bestaat uit de Wet che
mische afvalstoffen die geheel in werking is getreden en 
de Afvalstoffenwet waarvan slechts gedeelten in werking 
getreden zijn: 
-hoofdstukken 1, 2, 4, 5 en 7, art. 62 en hoofdstukken 

9 t/m 12, artt. 87, 88, 92, 95 en 96 t/m 99 met ingang 
van 1 oktober 1979, ingevolge KB 16 juli 1979, Stb. 425; 

- art. 21 met ingang van 1 juli 1981, ingevolge KB 22 
juni 1981, Stb. 377; 

- hoofdstuk 6 (behoudens art. 31 lid 1 onder c en d en 
leden 2 en 3) en artt. 55, 89, 90, 93 en 94 met ingang 
van , 1 maart 1982, ingevolge KB 12 februari 1982. 

De Afvalstoffenwet beoogt een regeling te zijn en een in
strumentarium te geven met het doel de belasting van het 
milieu door huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde af
valstoffen (art. 4 en art. 17 Aw.), autowrakken (art. 21 
Aw.), bedrijfsafvalstoffen (art. 25 Aw . .) en bij amvb aan 
te wijzen categorieën afvalstoffen (art. 26 Aw.) te be
perken. Evenmin als in de Wet chemische afvalstoffen een 
definitie van 'chemische afvalstoffen' is opgenomen, geeft 
de Afvalstoffenwet een definitie van het ~0grip 'huisho~de-
lijke afvalstoffen'. Volgens de wetgever is het een in 
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de omgangstaal begrijpelijke term: die afvalstoffen die men 
in vuilnisbakken doet en die door de gemeente worden ver
wijderd. Bovengenoemde categorieën afvalstoffen vormen een 
aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Het storten van 
afval bijvoorbeeld vergt veel ruimte en brengt hinder en 
landschapsontsiering met zich mee. 
De afvalstoffenproblematiek wordt beïnvloed door maatrege
len welke in een eerdere fase van het milieuhygiënisch be- . 
leid genomen zijn met name op grond van de Wet inzake de 
luchtverontreiniging en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren. Bij zuiveringsprocessen ingevolge deze regelingen 
komen immers stoffen vrij die als afvalstoffen dienen te 
worden aangemerkt. Aangezien de wet een veelheid van onder
werpen regelt worden bevoegdheden aan gemeenten, provincies 
gegeven, tevens kunnen er bij amvb nadere maatregelen getrof
fen worden. Het scheppen van organisatorische mogelijkheden 
geniet een hoge prioriteit. Zij zullen niet voor alle taken 
tegelijkertijd ter beschikking kunnen komen. Bij de uitvoe
ring van de Afvalstoffenwet gelden dan ook de navolgende 
prioriteiten: 
1. verwijdering van de afvalstoffen; 
2. preventieve maatregelen. 
In de practijk zal in de eerstkomende jaren het accent lig
gen op het verwijderen van de afvalstoffen als ook op het 
opruimen van uit de hand gelopen situaties door middel van 
sanering en regionalisatie. Eventuele toepassing op ruime 
schaal van mogelijkhedÏÏ' neergelegd in hoofdstuk 5 Aw, komt 
pas later aan de orde . 

1.3.2. De Afvalstoffenwet in kort bestek 

De Afvalstoffenwet is een taakstellende wet. Ter uitvoering 
van deze wet wordt medewerking gevorderd van provincie en 
gemeenten. 
De regeling van paragraaf l hoofdstuk 2 Afvalstoffenwet is 
de basis voor enkele taken en bevoegdheden op gemeentelijk 
niveau. De wet bepaalt hier dat de gemeenteraad bij veror
dening regels vaststelt voor het zich ontdoen van huishou
delijke afvalstoffen. Tevens heeft de gemeente een wekelijk
se inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen, behoudens 
ontheffingen (art. 3 lid 2 Aw.). Hierop wordt nader ingegaan 
in hoofdstuk 3. 
De artikelen van paragraaf 2 hoofdstuk 2 zijn hoofdzakelijk 
tot de provinciale besturen gericht. Hierin worden regelen 
gesteld omtrent het provinciale afvalstoffenplan. Dit plan 
behelst een regeling inzake de verwijdering van afvalstoffen 
in de provincie. In het plan worden samenwerkingsgebieden 
aangewezen die zich elk uitstrekken over grondgebied van meer 
dan een gemeente en waarvoor het plan een afgerond geheel 
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van regelingen met het oog op de verwijdering van de huis
houdelijke afvalstoffen bevat. Het plan bepaalt onder an~ 
dere in hoeverre en op welke wijze de verzamelde afvalstof
fen binnen het gebied zullen worden bewerkt, verwerkt of 
vernietigd (art. 4 lid 2). Het plan moet door de provin
ciale staten van iedere provincie worden vastgesteld en 
behoeft goedkeuring van de Kroon (art. 10 Aw.). Voor plan
vaststelling is het provinciale bestuur aangewezen, omdat 
dit als bovengemeentelijke, coördinerende instantie bij 
uitstek geschikt is om de maatregelen ten aanzien van de 
regionalisatie te overzien. 
De functie van het plan is tweeërlei: ten eerste wordt de 
provincie gedwongen met de gemeenten een afvalbeleid te 
voeren - de gemeenten moeten het in het plan bepaalde uit
voeren (art. 15 Aw.) - en ten tweede kan de centrale over
heid ~ via het goedkeuringsrecht - invloed uitoefenen op 
het te voeren afvalbeleid. Dit laatste kan eveneens door 
het uitvaardigen van richtlijnen op grond van art. 6 Aw. 
door de minister van VROM. De richtlijn voor uniforme op
zet en indeling van provinciale plannen is hiervan een 
voorbeeld. 
Provinciale afvalstoffenplannen moeten worden vastgesteld 
voor: 
-huishoudelijke afvalstoffen (art. 4 Aw.) en daarmee ge

lijkgestelde categorieën (art. 17 Aw.); 
- bedrijfsafvalstoffen die tezamen met de huishoudelijke 

afvalstoffen zullen worden bewerkt, verwerkt, vernietigd 
op of in de bodem gebracht of afgevoerd (art. 25 Aw.); 

-bij amvb aan te wijzen categorieën (art. 26 Aw.) zoals 
bijvoorbeeld bouw- en sloopafval (Stb. 1980, 24); 

-autowrakken (art. 21 Aw.). 
In art. 76 wordt aan de provinciale besturen de bevoegdheid 
toegekend om, indien zij dit wensen, in plaats van aparte 
plannen een of meer gecombineerde plannen voor bedoelde cate
gorieën afvalstoffen vast te stellen. Aan de provincie wordt 
derhalve overgelaten of en in hoeverre integratie van de on
derscheiden plannen kan plaats vinden. In principe dient te 
worden uitgegaan van een sectorale benadering per categorie 
afvalstoffen. 
Het provinciale- afvalstoffenplan draagt een organisatorisch 
karakter. Het bindt de burgers niet rechtstreeks, maar is 
bindend ten aanzien van de gemeentebesturen (art. 15 Aw.) en 
vormt het toetsingskader voor gemeentelijke verordeningen 
betreffende afvalverwijdering en -inzameling (vergl. streek
plan). De ruimtelijke consequenties moete22nader worden uit
gewerkt in streek- en bestemmingsplannen • Op het provin
ciale afvalstoffenplan wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan. 
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De problematiek met betrekking tot de autowrakken is 
uit milieuhygiënisch oogpunt zo ernstig en de bestaan-
de regelgeving (bijv. Wegenverkeerswet en provinciale 
landschapsverordeningen) zo ontoereikend dat de wetge
ver het nodig achtte er in het kader van de Afvalstof
fenwet een aparte regelgeving voor te maken. Deze is te 
vinden in hoofdstuk 3 van de Afvalstoffenwet. Dit hoofd
stuk beoogt het wettelijke kader te verschaffen voor een 
essentiële doorstroming van autowrakken van autobezitter 
naar verwerkingsbedrijf en een milieuhygiënisch verant
woor2~ bewaring, bewerking en verwerking van de autowrak-
k~ • . 
Ingevolge inwerkingtreding van art. 21 Aw. (zie pag. 5) 
wordt van de provinciale staten van iedere provincie ver
wacht dat zij voor 1 juli 1983 een provinciaal autowrak
kenplan ~~s bedoeld in genoemd artikel zullen hebben vast
gesteld . 
Bij de opstelling en uitvoering van deze provinciale plan
nen dient de doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van autowrakken centraal te staan. Het plan 
zal de voorzieningen moeten omschrijven die nodig zijn bin
nen de provincie met het oog op de verwezenlijking van dit 
plan (art. 21 lid 3 Aw.). In dit verband vraagt bijzondere 
aandacht de sanering van niet-levensvatbare sloopbedrijfjes 
en daarmee de kwestie van de werkgelegenheid in de autowrak
kenhandel en sloopbranche. Aangezien de handel in het bewer
ken van oude metalen - zoals autowrakken - een belangrijke 
bron van inkomsten voor woonwagenbewoners is, dient men bij 
het ontwikkelen van maatregelen te voorkomen dat deze groe
pering onnodig van haar broodwinning wordt beroofd. Dit kan 
ertoe leiden dat men nagaat hoe men, gelet op de locale om
standigheden, het beste tot een zodanige aanpak van het auto
wrakkenvraagstuk kan komen dat daarbij de functie die woon
wagenbewoners bij het voorbewerken van autowrakken hebben, 
gehandhaafd blijft. Ter stimulering hiervan bestaan er rege
lingen inzake rijksbijdragen aan gemeenten. Nuttig kan zijn 
te onderzoeken of een sloopterrein - inrichting in de zin 
van art. 31 Aw. - in de nabijheid van een inzamelpunt als 
bedoeld in art. 20 Aw. gesitueerd kan worden of hiermee 
gecombineerd kan worden. Dan kan de woonwagenbevolking zich 
op legale wijze van de uitgesloopte wrakken ontdoen en is 
voorzien in een regelmatige afvoer van die wrakken, terwijl 
tevens de op het inzamelpunt aangeboden wrakken voor verdere 
sloop door woonwagenbewoners in aanmerking kunnen komen. Re
alisatie hiervan moet nader bezien worden in samenhang met 25 
het te voeren beleid ten aanzien van de woonwagenbewoners • 
In Noord-Brabant verkeert dit alles nog in een voorbereidend 
stadium. 

Hoofdstuk 5 van de Afvalstoffenwet biedt de rijksoverheid 
het instrumentarium ter beperking van het ontstaan van afval 
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en bevordering van hergebruik. De achterliggende ge
dachte is dat voorkomen beter is dan bestrijden. Door 
hergebruik kan afval beperkt worden en kunnen afval
stoffen opnieuw in productieprocessen gevoerd worden 
en komen zo min mogelijk afvalstoffen vrij. Hierop 
wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 6 van de Afvalstoffenwet heeft betrekking op 
vergunningen. Voor het oprichten, in werking hebben, 
wijzigen, uitbreiden van een afvalinrichting moet men 
in het bezit zijn van een vergunning (art. 31 Aw.). Er 
zijn twee soorten inrichtingen, ten eerste inrichtingen 
waar afvalstoffen, van derden afkomstig, worden verbrand 
of gestort en ten tweede inrichtingen waar afvalstoffen, 
eveneens van derden afkomstig, worden bewaard, verwerkt 
of vernietigd indien de capaciteiten, bij amvb gesteld, 
bereikt worden. Zulke amvb's zijn nog niet vastgesteld. 
Bij deze tweede categorie afvalinrichtingen valt te den-
ken aan overlaadstations ten behoeve van de VAM, inrich
tingen waar

2
gfvalstoffen worden bewerkt met het oog op 

hergebruik . Vooralsnog is een vergunning krachtens de 
Afvalstoffenwet alleen nodig voor inrichtingen waar afval
stoffen, van derden afkomstig, worden verbrand of gestort, 
omdat het overige van art. 31 lid 1 nog niet in werking ge
treden is. Plaatsen ter verwerking van autowrakken vallen 
in ieder geval onder het begrip inrichting en het vergun
ningenstelsel (art. 31 lid 2). Het ophogen van terreinen 
en aanleggen van geluidswallen kan onder het vergunningen
stelsel vallen, indien voor deze activiteiten afvalstoffen 
worden gebruikt die bij amvb zijn aangewezen (art. 31 lid 
3). Deze amvb's zijn nog niet tot stand gekomen. 
Gedeputeerde staten beslissen over de aanvraag om een ver
gunning en voor de procedure moet men te rade gaan bij 
hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen van milieuhygiëne 
(art. 37 Aw.). De vergunning wordt geweigerd indien verle
ning niet in overeenstemming met de provinciale afvalstoffen
plannen (artt. 4, 25, 26 Aw.) of het autowrakkenplan (art. 21 
Aw.) is of anders-zins in strijd is met de milieubescherming 
(art. 40 Aw.). 
Voor afvalinrichtingen die met een hinderwetvergunning ge
werkt hebben kent de wet een overgangsbepaling: art. 89 Aw. 
De vergunning van de Afvalstoffenwet is ruimer dan de hinder
wetvergunning. De laatste voldoet niet ten aanzien van afval
inrichtingen, omdat er een toetsing moet plaatsvinden op doel
matige organisatie van afvalverwijdering en de invloed van de 
afvalinrichting op het milieu ten koste van niet-individuele 
belangen. Bij de Hinderwet kunnen deze aspecten niet aan de 
orde komen. Alvorens de afvalstoffenwetvergunning wordt afge
geven worden alle voor de bescherming van het milieu van be
lang zijnde factoren beoordeeld. Er is sprake van een geinte-
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greerd vergunningenstelsel 27 • De overwegingen die gedeputeer
de staten bij het afgeven van een vergunning op grond van de 
Hinderwet of de Wet inzake de luchtverontreiniging - ook hier 
zijn gedeputeerde staten de bevoegdé instantie - zouden maken, 
worden betrokken in de beslissing over een vergunning op gr~nd 
van de Afvalstoffenwet. De beslissing wordt gedragen door de 
gedachten van gedeputeerde staten over 'schade, gevaar en 
hinder' en over 'bescherming van het milieu'. Aan een aparte 
vergunning krachtens de Hinderwet of Wet inzake de luchtver
ontreiniging is dan ook geen behoefte meer. Aan deze wetten 
behoren derhalve bepalingen te worden toegevoegd die verkla
ren dat ze niet van toepassing zijn op inrichtingen waarvoor 
een vergunning krachtens de Afvalstoffenwet vereist is (artt. 
93 en 94 Aw.). 
De Wet chemische afvalstoffen volgt hier een ander systeem. 
Naast een vergunning krachtens deze wet, blijven vergunningen 
op grond van de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontrei
niging vereist. Een geïntegreerde vergunning is hier niet mo
gelijk, omdat het wenselijk geacht wordt de bevoegdheden ten 
aanzien van vergunningverlening gesplitst te houden: 
- de minister van VROM beslist over de WCA-vergunning (art. 8 

WCA, zie pag. 6); 
- gedeputeerde staten beslissen over een vergunning op grond 

van de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging. 
De Afvalstoffenwet beoogt een regionale differentiatie, maar 
toch is er bij het vergunningengedeelte enige mate van cen
tralisatie mogelijk. Indien zich landelijke belangen voordoen 
bij afvalinrichtingen beslist de minister van VROM - eventueel . 
na overleg met andere ministers - over de vergunning. Bij zulke 
inrichtingen denkt de wetgever aan shredderinstallaties. Het 
is nog niet voorgekomen, dat de minister een vergunning krach
tens art. 33 lid 2 Aw. afgegeven heeft. Verder kunnen krach
tens art. 34 Aw. bij amvb regels worden gesteld betreffende 
de wijze waarop de aanvraag om een vergunning dient te geschie~ 
den en de gegevens die van de aanvrager kunnen worden verlangd. 
Dit is gedaan in het Vergunningenbesluit Inrichtingen Afvalstof
fenwet (Stb. 1982, 43) dat l maart 1982 in werking trad en re
gels geeft omtrent aanvragen om vergunning en wijziging van in
richtingen. Tevens kan de minister van VROM krachtens art. 53 
Aw. in het algemeen belang een bindende aanwijzing geven ter
zake van een vergunningverlening. 
Van belang is nog dat een vergunning krachtens de Afvalstof
fenwet niet vereist is indien op de betreffende afvalinrich
ting een van de wetten van art. 97 Aw., de Ontgrondingenwet 
of de Natuurbeschermingswet, van toepassing is (art. 32 Aw.). 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Afvalstoffenwet kunnen gede
puteerde staten in bijzondere gevallen ontheffing verlenen 
van de verboden ten aanzien van autowrakken of van het bepaal
de in amvb's over het op of in de bodem aanbrengen van bepaaldè 
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categorieën afvalstoffen of over gescheiden inzameling 
(art. 54 lid 1 Aw.). De minister van VROM kan onthef
fing verlenen van de bij amvb in te stellen verplich
ting dat bij afgifte van een autowrak een bewijsstuk 
afgegeven moet worden en van de amvb's vastgesteld op 
grond van hoofdstuk 5 van de Afvalstoffenwet, amvb's 
ter bescherming van het milieu door het beperken van 
de afvalstroom (art. 54 lid 2 Aw.). Op de procedure 
van de ontheffingen is hoofdstuk 4 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne van toepassing verklaard (art. 
54 lid 6 Aw.). 

Op basis van hoofdstuk 8 van de Afvalstoffenwet kunnen 
verscheidene soorten heffingen worden ingesteld door de 
rijksoverheid en door de gemeentelijke overheden. Op de 
bijzonderheden van het financieringsvraagstuk wordt in 
hoofdstuk 4 nader ingegaan. 

In de laatste hoofdstukken van de Afvalstoffenwet komen 
de beroepsprocedure (hoofdstuk 9), toezicht (hoofdstuk 10) 
en de sancties (hoofdstuk 12) aan de orde. 
Het toezicht op de naleving van milieuwetten vormt altijd 
een groot probleem vanwege de daarmee samenhangende kosten, 
voor de Afvalstoffenwet geldt hier geen uitzondering. Bij 
het uitoefenen van toezicht mogen overheden echter niet na
latig zijn, een doelmatige handhaving van de milieuwetge
ving is immers van het grootste belang. In het in de Afval
stoffenwet gevolgde systeem heeft de rijksoverheid en heb
ben de provinciale en gemeentelijke overheden een taak met 
betrekking tot het toezicht. De minister van VROM wijst 
ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht op de na
leving van de wet (art. 68 lid 1 Aw.). Met het toezicht 
binnen een provincie of gemeente zijn tevens belast de daar
toe door gedeputeerde staten of burgemeester en wethouders 
aan te wijzen ambtenaren (art. 68 lid 3 Aw.). Ter bevor
dering van een goede coördinatie tussen de betrokken 
provinciale, gemeentelijke en rijksambtenaren belast met 
het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of 
krachtens de wet bepaalde, is een amvb tot stand gekomen. 
Dit is het besluit coördinatie toezicht Afvalstoffenwet 
van 6 augustus 1983, (Stb. 409), houdende toepassing van 
art. 68 lid 3 Aw. Aan de toezichthoudende ambtenaren is 
opsporingsbevoegdheid gegeven (artt. 69-74 Aw.). 
Strafbepalingen zijn neergelegd in hoofdstuk 12 van de Af
valstoffenwet. Het niet voldoen aan een verbod - van de 
amvb krachtens art. 24 Aw. - om categorieën afvalstoffen 
op of in de bodem te brengen, evenals het hebben van afval
inrichting zonder vergunning en het afwijken van voorschrif
ten van een vergunning of een ontheffing zijn misdrijven in-



•. 

14 

dien het met opzet geschiedt. Bij afwezigheid van opzet is 
er sprake van overtredingen (art. 82 Aw.). Sommige over
tredingen van de wet vallen onder de Wet economische de
licten (art. 83 Aw.). Sancties op overtredingen waarop deze 
wet niet van toepassing is, zijn in art. 84 Aw. neegelegd. 
Een m~sdrijf kan leiden tot f 25.000,-- boete of een jaar 
gevangenisstraf of hechtenis; een overtreding tot f 10.000,-
boete of zes maanden hechtenis. De rechter kan bijkomende 
maatregelen opleggen, bijvoorbeeld de veroordeelde het fi
nanciële voordeel van zijn strafbare feit ontnemen of hem 
verplichten een waarborgsom te storten (art. 85 Aw.). 

1.3.3. Ontwikkeling van de afvalstoffenwetgeving in de toekomst 

Het bestaan van twee afzonderlijke wetten (Afvalstoffenwet 
en Wet chemische afvalstoffen) brengt volgens het Actiepro
gramma van de regering inzake Deregulering o~ 8het terrein 
van de Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer problemen van 
beleidsmatige en bestuurlijke aard met zich mee. In dit pro
gramma wordt gewezen op het feit dat de provincies krachtens 
de Afvalstoffenwet een afvalstoffenplan dienen op te stellen 
terwijl voor chemische afvalstoffen een dergelijk plan niet 
gemaakt behoeft te worden en het chemische afval toch een 
maatschappelijk urgenter probleem is. (Overigens kan het af
valstoffenplan in een bepaalde mate betrekking hebben op che
misch afval, bijvoorbeeld bij de regeling betreffende pro
bleemstoffen uit huishoudens afkomstig). Gewenst is een inte
gratie van beide wetten waarbij een goede beheersing van de 
afvalstromen voorop blijft staan. Bij deze samenvoeging van 
wetten zal de provincie een belangrijke rol moeten krijgen 
ten aanzien van chemische afvalstoffen, met name in de sfeer 
van de vergunningverlening en de handhaving. 

Vooruitlopend op de integratie kunnen volgens het Actiepro
gramma al de volgende deelactiviteiten ondernomen worden: 
-herziening van het stoffen- en processenbesluit, met name · 

met het oog op handhaving; 
grote hoeveelheden afvalstoffen die onder de Afvalstoffen
wet vallen en een concentratie chemische stoffen bevatten 
(de zogenaamde bulkafvalstoffen zoals bepaalde vliegassen, 
baggerspecie, shredderafval) kunnen op grond van de Wet 
chemische afvalstoffen chemisch afval zijn en voor deze 
stoffen kunnen voorzieningen voor verwerking of opslag 
worden getroffen. Als de speciale beheersmaatregelen een
maal getroffen zijn, zullen de bulkafvalstoffen uit het 
stoffen- en processenbesluit worden verwijderd; 
het maken van een regime voor recuperatie in het kader van 
de Wet chemische afvalstoffen, bijvoorbeeld voor non-ferro
materialen. 

In afwachting van de verwezenlijking van een integrale milieu
vergunning Afvalstoffenwet en Wet chemische afvalstoffen zijn 
de volgende heroverwegingen gewenst: 
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1. Het verdient aanbeveling de traditionele recuperatiestoffen 
(oud-papier, textiel, ferro- en non-ferro-schroot) uit te 
zonderen van het vergunningenhoofdstuk van de Afvalstoffen
wet, zodat ze onder het regime van de Hinderwet vallen. In 
art. 31 Aw. zal de recuperatiehandel van het vergunningver
eiste worden uitgesloten, deze recuperatiestoffen vonden 
namelijk al jaren hun weg buiten het afvalstoffencircuit. 

2. De Afvalstoffenwet moet beperkt worden tot professionele 
afvalverwerkingsinrichtingen en activiteiten waarbij be
langrijke stromen afval worden verwerkt. Een inrichting 
die slechts kleine hoeveelheden afval van derden verwerkt 
(bijvoorbeeld bedrijven die hun eigen installatie hebben 
en weinig afval van anderen hier verwerken) valt nu nog 
strikt genomen binnen het vergunningenstelsel van de Af
valstoffenwet, maar moet buiten de sfeer van art. 31 Aw. 
komen. 

3. Voor 'gemengde' bedrijven (zij verwerken afval van derden 
naast hun normale activiteit) moet er in de Afvalstoffen
wet een afzonderlijke eenvoudige doelmatigheidsvergunning 
worden ingevoerd voor alleen de afvalactiviteit, zodat de 
overige ~ctiviteiten van het bedrijf buiten de Afvalstof
fenwet blij ven. 

Verder moet onderzocht worden of een koppeling tussen in te 
stellen heffingen op grond van de Afvalstoffenwet en de Wet 
chemische afvalstoffen aan de eindfase van de verwerking van 
afvalstoffen gewenst is en of terzake van afvalstromen bin
nen concernverband volstaan kan worden met een eenvoudiger 
procedure dan de normale (d.i. iedere rechtspersoon van het 
concern is gebonden aan vergunning/meldings- en ontheffings
verplichtingen van de Wet chemische afvalstoffen). 

1.4. Slotbeschouwing 

In nauwelijks meer dan tien jaar is de hoeveelheid milieuwetgeving 
aanzienlijk toegenomen, de Afvalstoffenwet is een van deze vele 
wetten. De groei heeft de overzichtelijkheid, duidelijkheid en de 
doelmatigheid niet vergroot. Vandaar dat de behoefte aan coördina~ 
tie en integratie sterker geworden is. Plannen ter realisering hier
van zijn tot stand gekomen, het Actieprogramma inzake Deregulering 
op het terrein van de Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het 
Plan Integratie Millebeleid zijn hier van bèlang. Blijkens het Ac
tieprogramma dient er een milieubeleid tot stand te komen dat een 
grotere mate van volledigheid en samenhang in de voo~bereiding, vast
stelling, uitvoering en evaluatie vertoont dan het huidige beleid. 
In de loop der tijd zal blijken in welke mate en op welke termijn 
dit te realiseren is. 
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2. Het provinciale afvalstoffenplan 

2.1. Inleiding 

De verwijdering van de afvalstoffen als bedoeld in de Afval
stoffenwet dient te geschieden op basis van provinciale plan
nen. Dit houdt in dat de provinciale staten van iedere provin
cie verplicht zijn een afvalstoffenplan voor hun grondgebied 
te maken (art. 4 Aw.). In par. 1.3. zijn wij hierop al kort 
ingegaan. In het hiernavolgende volgt een verdergaande bespre
king. 
Aan de orde komen de doelstelling en het karakter van het plan, 
de gevolgen van het plan voor het afvalverwijderingsbeleid van 
de gemeenten en de uitwerking van de ruimtelijke gevolgen van 
het afvalstoffenplan. 

2.2. De doelstelling van het afvalstoffenplan 

Het afvalstoffenplan van de provincie Noord-Brabant werd vast
gesteld door provinciale staten op 14 mei 1982 en na herzie
ning goedgekeurd door de Kroon op 30 juni 1983. 
Ingevolge art. 4 van de Afvalstoffenwet is in het plan een aan
wijzing opgenomen van gebieden - samenwerkingsgebieden - die 
zich elk uitstrekken over het grondgebied van meer dan een ge
meente en waarvoor het plan een afgerond geheel van regelingen 
met het oog op de verwijdering van de huishoudelijke afvalstof
fen bevat. In het afvalstoffenplan Noord-Brabant wordt de pro
vincie dan ook opgedeeld in elf samenwerkingsgebieden. 
Het plan dient per samenwerkingsgebied een of meer methoden voor 
de behandeling van de in dat gebied verzamelde huishoudelijke af
valstoffen aan te geven. De wet vermeldt in art. 4 lid 2 de be
handelingsmethoden die in het plan kunnen worden opgenomen: 
1. het bewerken, verwerken of vernietigen; 
2. het brengen van huishoudelijke afvalstoffen of de naverwerking 

hiervan van resterende reststoffen op of in de bodem; 
3. het afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen naar een buiten 

een samenwerkingsgebied gelegen bestemming. 
In deze planperiode (1982-1987) heeft de provincie gekozen voor 
gecontroleerd storten als methode van verantwoorde afvalverwijde
ring. De motivering die de provincie aan deze keuze geeft is dat 
er momenteel geen beter alternatief is. 
'Voor deze planperiode betekent dat voor onze provincie in het 
algemeen dat voldoende gelegenheid voor gecontroleerd storten 
moet worden feboden in afwachting van de realisering van nieuwe 
t .echnieken' . 

Naast een verantwoorde verwijdering van afvalstoffen blijkt uit 
de doelstelling van het afvalstoffenplan dat de provincie even
eens streeft naar een drastische vermindering van de hoeveelheid 
afvalstoffen 2n naar vermindering van de schadelijkheid van de 
afvalstoffen 
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Het plan heeft betrekking op de verwijdering van: 
- huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen (tot nu 

toe is alleen grof huisvuil gelijkgesteld, besluit van 16 mei 
1979, Stb. 297); 

- van bedrijven afkomstige afvalstoffen (waaronder zuiverings
slib) die tezamen met huishoudelijke afvalstoffen zullen wor
den bewerkt, verwerkt, vernietigd, op of in de bodem gebracht 
of afgevoerd alsmede bouw- en sloopafval. 

Noord-Brabant heeft besloten niet allemaal afzonderlijke plannen 
te maken voor de diverse ~ategorieën afvalstoffen maar deze te 
integreren (art. 76 Aw.) . De provincie heeft het slibprobleem 
reeds in dit plan meegenomen omdat voor bepaalde hoeveelheden 
slib thans geen andere oplossing dan storten acceptabel is. Gelet 
op de noodzaak om dit probleem - in afwachting van een mogelijke 
introductie van andere verwerkingsmetboden - op korte termijn op 
te lossen, heeft de provincie het slib in dit plan en dus voorals
nog voor de duur van deze planperiode, gerangschikt onder de van 
bedrijven afkomstige afvalstoffen. 
In het provinciaal afvalstoffenplan wordt niet gesproken over de 
autowrakken en wat men daaraan denkt te gaan doen. Daarvoor wordt 
een apart autowrakkenplan opgesteld. 

Het provinciaal plan wordt binnen vijf jaar nadat het is vastge
steld herzien met de mogelijkheid van een door de Kroon te ver
lenen vrijstelling voor ten hoogste vijf jaar (art. 14 Aw.). Het 
uiterste tijdstip waarop het plan op grond van art. 14 moet wor
den herzien is voor het afvalstoffenplan van de provincie Noord
Brabant 14 mei 1987. Daarnaast zijn provinciale staten verplicht 
binnen een jaar het plan te herzien na (gedeeltelijke) weigering 
van de goedkeuring (art. 12 Aw.). In de wet zijn geen sancties 
gesteld, overschrijding van de termijnen brengt niet automatisch 
mee dat herziening door provinciale staten niet meer mogelijk is. 
Indien de provinciale staten in gebreke blijven bij planvasts t e l
ling en -herziening gelden de algemene regels v~n de taakverwaar
lozing, artikelen 96 en 97 van de Provinciewet . 
Het plan is voor de duur van vijf jaar (de planperiode) voor de 
gemeentebesturen en de provincie bindend bij het nemen van con
crete be leidsbeslissingen ten aanzien van de ve rwijdering van 
voornoemde categorieën afvalstoffen. 

2.3. Het bindende karakter van het afvalstoffenplan 

In de vorige p~ragraaf is gesteld dat het afvalstoffenplan bin
dend is voor het afvalverwijderingsbeleid van de provincies en 
gemeenten. 
Provincies benutten he t afvalstof fenplan als toetsings kader voor 
het verl enen van ver gunningen voor a fval i nrichtingen (a rt. 31 Aw.), 
voor het goedkeuren van gemeentelijke inzamelverordeningen (art. 2 
lid 3 Aw.), voor het verlenen van ontheffingen van de inzamelplicht 
(art. 2 lid 3 Aw.), voor de goedkeuring van bestemmingsplan3en voor 
zover he t betreft plaatsaanduidingen van afvalinrichtingen en an
dere be l e idsactivite iten. 
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De besturen van de in een samenwerkingsgebied gelegen gemeenten 
zijn verplicht gezamenlijk het in het plan ten aanzien van hun ge
bied bepaalde te verwezenlijken. Met het oog hierop dienen zij bin
nen een jaar na goedkeuring van het plan een gemeenschappelijke rege
ling te treffen. Bij gebreke hiervan leggen gedeputeerde staten een 
gemeenschappelijke regeling op. Zij zijn hiertoe verplicht. Dit houdt 
in dat na 30 juni 1984 gedeputeerde staten een gemeenschappelijke re
geling zullen moeten treffen indien dit dan nog niet vrijwillig door 
de gemeenten gedaan is. Een regeling wordt niet opgelegd dan nadat de 
besturen door gedeputeerde staten in de gelegenheid zijn gesteld, ken
nis te nemen van het ontwerp der regeling, waarvan oplegging wordt 
overwogen. Tegen een besluit tot oplegging kan het bestuur van elk 
bij de regeling betrokken gemeenten binnen twee maanden na verzen
ding daarvan bij de Kroon in beroep gaan (art. 16 Aw., juncto art. 
12 sub b Wet gemeenschappelijke regelingen). 

De door de gemeenten te maken verordeningen inzake het zich ontdoen 
van huishoudelijke afvalstoffen dienen binnen de grenzen van het 
provinciale afvalstoffenplan te blijven. De verordeningen stellen 
in elk geval regelen voor het overdragen of het ter inzameling aan
bieden van deze afvalstoffen aan een daarbij aangewezen inzameldienst 
en voor het overdragen van de stoffen aan een ander of het achterla
ten daarvan op een daartoe ter beschikking gestelde plaats (art. 2 
lid 1 Aw.). De benaming inzamelverordening is daardoor gebruikelijk. 
De provincie is van mening dat de inzameling een gemeentelijke taak 
is: 
'De inzameling van afvalstoffen behoort vanouds tot de autonome ta
ken van de gemeenten. Ook in geval van de Afvalstoffenwet is de 

6 inzameling nog steeds primair een gemeentelijke aangelegenheid' • 
Voor alle duidelijkheid willen wij vermelden dat de gemeentelijke 
inzamelverordening niet tot de autonome bevoegdheden van de gemeen
ten behoort maar tot de medebewindstaak daar art. 2 lid 1 Aw. de 
gemeenten verplicht een zodanige verordening vast te stellen. Op 
deze medebewindstaak heeft de provincie invloed. Gedeputeerde sta
ten moeten de gemeentelijke verordening namelijk goedkeuren (art. 2 
lid 3 Aw.). Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar de ar
tikelen 230-232 en 235-236 van de Gemeentewet. Wordt binnen de ge
stelde termijn geen· beslissing genomen dan wordt goedkeuring geacht 
te zijn verleend. Bij weigering van goedkeuring kan het gemeente
bestuur binnen 30 dagen bij de Kroon een voorziening vragen. 
Pas nadat de goedkeuring onherroepelijk is kan de verordening 
worden afgekondigd (art. 4 lid 2 Aw.). Wij zijn van mening dat 
de inhoud van het afvalstoffenplan voor zover opgesteld binnen 
het wettelijk kader van art. 4 Aw. van groot belang is bij het te 
voèren goedkeuringsbeleid. Het afvalstoffenplan van de provincie 
geeft het volgende kader aan: de gemeentelijke inzamelverorde
ningen zullen worden goedgekeurd indien zij naar strekking 
overeenkomen met de modelafvalstoffenverordening van de Vereniging 
van Nederl:andse Gemeente~ en niet in strijd zijn met het in het 
plan neergelegde beleid . 
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Nog een stap verder dan het verlenen van goedkeuring gaat het vor
deren van medebewind. In de Afvalstoffenwet wordt directe mede
werking gevorderd van gemeenten bij de verwezenlijking van het 
afvalstoffenplan (art. 15 Aw.). De provincie kan van de gemeen-
ten medebewind vorderen ter uitvoering van het afvalstoffenplan 
(dit steunt op de Aw. juncto art. 124 GW.). De mate waarin mede
bewind gevorderd kan worden is afhankelijk van de wettelijke grond
slag namelijk de verwijdering van de huishoudelijke afvalstoffen 
(art. 4 Aw.). Hierbij is van belang te weten dat onder 'de ver
wijdering' wordt verstaan. In de model-afvalstoffenverordening 
van de VNG wordt de volgende definitie gegeven: het inzamelen, 
ophalen, afvoeren, bewerken, vernietigen, overladen, bewaren en 
verwerken. Indien verwijdering zo ruim wordt uitgelegd, kan de 
provincie de gemeenten op grote schaal taken opleggen. 
Eventuele gebruikmaking van de mogelijkheid tot het vorderen van 
medebewind dient in duidelijke termen in het afvalstoffenplan om
schreven te zijn in het belang van de rechtszekerheid. Zo vinden 
wij de zin 'Wij achten het noodzakelijk dat de gemeentgn de ge
scheiden inzameling van glas bij verordening regelen' te aarze
lend en te voorzichtig om bindend te zijn. Het afvalstoffenplan 
wekt bij ons de indruk een eerste aanzet te zijn. Het volgende 
plan dient duidelijker en ondubbelzinniger geformuleerd te wor
den in verband met de bindende werking die ervan uitgaat. Weige
ren gemeenten de gevorderde medewerking te verlenen dan ~unnen 
maatregelen op grond van artikel 151 van de Gemeentewet getrof
fen te worden. 

2.4. De ruimtelijke uitwerking van het afvalstoffenplan 

Het afvalstoffenplan mist een rechtstreeks bindend karakter voor
zover het betreft de plaatsaanduiding van inrichtingen van afval
verwerking. Deze leggen beslag op de beschikbare ruimte en infra
structuur en daarom moet aansluiting gezocht worden bij de be
staande plannen van de ruimtelijke ordening, het streek- en het 
bestemmingsplan. Provinciale staten kunnen voor een of meer ge
deelten of voor het gehele gebied der provincie een streekplan 
vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkeling van in het plan 
begrepen gebied in hoofdlijnen wordt aangegeven (art. 4 WRO). 
Het streekplan vormt tevens de grondslag voor de. aanwijzings
bevoegdheid van gedeputeerde staten. Deze kunnen, voorzover bo
vengemeentelijke belangen dat vorderen, met betrekking tot het 
gebied, waarvoor een streekplan is vastgesteld, aan de gemeente
raad aanwijzingen geven omtrent de inhoud van een bestemmingsplan 
(art. 4 lid 1 jo art. 37 lid 3 WRO). Indien een gemeenteraad bij
voorbeeld we igert rekening te houden met een volgens de provincie 
wenselijke stortplaats kunnen gedeputeerde staten door midde l van 
een aanwijzing bereiken dat het bestemmingsplan in overeenstemming 
wordt gebracht met hetgeen in het afvalstoffenplan geregeld is. 
Voor het grondgebied waarvoor geen streekplan is opgesteld, is aan 
de minister van VROM aanwijzingsbevoegdheid gegeven (art. 88 Aw.). 
Echter daar van het afvalstoffenplan een preventieve werking uit
gaat, zullen gemeenten niet gauw beslissingen nemen die met dit 
plan strijdig zijn. 
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De ruimtelijke gevolgen van het afvalstoffenplan worden dus uit
eindelijk gejuridiseerd in het bestemmingsplan. Het afvalstoffen
plan uitgewerkt in een streekplan - een zogenaamd uitwerkingsplan 
(art. 4 lid 8 WRO) - en het afvalstoffenplan zelf vormen een be
langrijk toetsingskader bij de goedkeuring van bestemmingsplannen 
door gedeputeerde staten. 

2.5. Slotbeschouwing 

De consequenties van het afvalstoffenplan voor het gemeentelijk 
beleid kunnen aanzienlijk zijn. In het belang van de rechtszeker
heid en de bindendbeid dient het afvalstoffenplan derhalve in 
duidelijke bewoordingen uitgedrukt te zijn. Een goede samenwer
king tussen provinciale en gemeentelijke overheden moet betutte
ling van bovenaf voorkomen. 
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3. Bescherming van het milieu door het beperken van de afvalstroom 

3.1. Inleiding 

Hoofdstuk 5 van de Afvalstoffenwet biedt het juridisch in
strumentarium met betrekking tot de bevordering van herge
bruik of van het anderszins met het oog op de bescherming 
van het milieu beperken van het ontstaan van afval. Dit 
hoofdstuk is in werking getreden op 1 oktober 1979. 

3.2. Voorgeschiedenis 

Voorafgaand aan de totstandkoming van de Afvalstoffenwet in 
1977 werd een initiatief-ontwerp ingediend 2oor de leden 
van de Tweede Kamer Epema-Brugman en Terlouw . Dit ontwerp 
was gericht op regeling en beperking van de vervaardiging 
en het gebruik van het milieu schadende en uitputtende ver
pakkingsmiddelen. Beoogd werd aan de overheid een instrumen
tarium te verschaffen om de productie, de invoer, het gebruik 
en het zich ontdoen van bepaalde verpakkingsmaterialen en ver
pakkingsmiddelen in gewenste banen te leiden door deze, afhan
kelijk van de omstandigheden, te verbieden, aan bepaalde voor
waarden te binden, aan een heffing te binden, aan een heffing 
te onderwerpen, aan een meldingsplicht te koppelen, dan wel 
verplicht te stellen. Dit ontwerp moest het mogelijk maken 
dergelijke regels te stellen 'in het belang van de bescherming 
van het natuurlijke leefmilieu en van de volksgezondheid en 
ter voorkoming of beperking van een onnodig ruim gebruik van 
schaarse grondstoffen'. 

Deze brede grondslag van dit initiatief-ontwerp, namelijk het 
bevorderen van een milieuhygiënisch verantwoord beleid en in 
ruimer verband het beschermen van de natuurlijke rijkdommen, 
waaronder het bevorderen van een goed beheer van de schaarsè 
grondstoffen was al te vind3n in het Milieuactieprogramma van 
de Europese Gemeenschappen • Daarom wordt in de overwegingen 
van een van de basis E.G.-Richtlijnen, ter uitvoering van dit 
actieprogramma namelijk de Ric~tlijn van de Raad van 15 juli 
1975 betreffende afvalstoffen gesteld dat iedere regeling op 
het gebied van de verwijdering van afvalstoffen als voornaamste 
doelstelling moet hebben de gezondheid van de mens en het milieu 
te beschermen tegen schadelijke invloeden veroorzaakt door het 
ophalen, het transport, de behandeling, de opslag en het storten 
van afvalstoffen en verder dat het van belang is de terugwinning 
van afvalstoffen en het gebruik van teruggewonnen materialen te 
bevorderen, om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Art. 3 
van deze E.G.-Richtlijn verplicht de lidstaten 'passende maatre
gelen te nemen ter bevordering van het voorkomen van afvalvorming, 
de recycling en het verwerken van afvalstoffen, het winnen van 
grondstoffen en eventueel energie uit afvalstoffen, alsmede van · 
alle andere methoden voor het opnieuw gebruiken van afvalstoffen'. 
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Tussen de in het initiatief-ontwerp voorgestane regelingen 
en de regelingen in de Afvalstoffenwet kunnen duidelijke 
parallellen aangewezen worden. In de Afvalstoffenwet ont
breekt echter voornoemde brede opzet. De wet is niet gemaakt 
als instrument om een grondstoffenbeleid te voeren. Zij voor
ziet niet in een regeling die rechtstreeks beperkingen van 
het gebruik van (schaarse) grondstoffen mogelijk maakt. Al
leen worden beperkingen mogelijk gemaakt om de afvalstroom 
terug te dringen en in te dammen. Beslissend is hierbij niet 
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, maar de vraag of 
de producten als afvalstof moeilijk verwijderbaar zijn dan 
wel of een verdere belasting van het milieu door die afval
stoffen dient te worden tegengegaan. 
Het bevorderen van hergebruik, waarvoor de wet met name in 
hoofdstuk 5 ruime bevoegdheden schept, dient te geschieden 
ter bescherming van het milieu in engere zin. Dit wil niet 
zeggen dat deze wettelijke instrumenten niet tegelijkertijd 
andere doelstellingen kunnen dienen zoals het besparen van 
energie en grondstoffen. Het initiatief-ontwerp van Epema
Brugwan en Terlouw, dat overigens alleen op verpakkingen be
trekking had, heeft in belangrijke mate de inhoud van de Af
valstoffenwet heinvloed maar de brede grondslag is niet na
gevolgd. Een van de redenen hiervoor was de verdeling van be
voegdheden tussen de verschillende ministeries. Verder kende 
men hoge prioriteit toe aan de bescherming van het milieu in 
enge zin. De ideeën over een grondstoffenbeleid waren nog on
voldoende uitgewerkt. Bovendien was men van mening dat bij uit
voering van de wet wel degelijk met de opvattingen inzake grond
stoffenbeheer rekening zou worden gehouden. Nu we in een tweede 
energiecrisis zijn beland en ook de schaarste aan grondstoffen 
meer en meer wordt onderkend heeft de in 1979 ingestelde inter
departementale werkgroep hergebruik dan ook als taak het herge
bruik te bevorderen niet alleen uit overwegingen van milieube
scherming maar ook uit overwegingen van grondstoffenbeheer. 

5 In deze werkgroep werden een aantal circulaires/richtlijnen 
aan de orde gesteld waarin deze brede grondslag volledig is 
terug te vinden. Deze circulaires/richtlijnen kunnen door de 
minister van V en M krachtens de Afvalstoffenwet worden opge
steld. Hieruit blijkt dat de Afvalstoffenwet met een beperktere 
opzet dan het initiatief-ontwerp toch in de practijk doelstel
lingen bereikt die in het E.G.-actieprogramma en de E.G.-Richt
lijnen van 1975 en andere E.G.-Richtlijnen op het gebied van af
valstoffen worden gesteld. 

3.3. Internationale Ontwikkelingen 

Talloze producten worden in Nederland geimporteerd en bereiken 
hier het afvalstadium. Andere producten worden in aanzienlijke 
hoeveelheden vanuit Nederland geëxporteerd naar andere landen 
en bereiken daar het afvalstadium. De afvalaspecten van het 
Europees economisch goederenverkeer genoten weinig of geen be-
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langstelling. Kwaliteitseisen werden in E.G.-verband aan tal
rijke producten gesteld, maar samenstellingseisen voor een pro
duct met het oog op een betere verwerkbaarheid in het afvalsta
dium werden in het algemeen weinig gesteld. Een twintigtal jaar 
na de inwerkingtreding van het E.E.G.-Verdrag is hierin veran
dering gekomen. In het ene geval is de milieuschadelijkheid· van 
een product het motief de samenstelling te veranderen, in het 
andere geval het grondstoffen en energiegebruik. Hieruit volgt 
dat soms het ontstaan van afvalstoffen wordt beperkt of het her
gebruik wordt bevorderd. Het E.G.-actieprogramma is gevolgd door 
meer uitgewerkte actieprogramma's op deelterreinen. Zo kwamen 
actieprogramma's tot stand voor drankverpakkingen, oud-papier. 
Werkgroepen werden onder meer ingesteld voor drankverpakkingen, 
oud-papier, chemische afvalstoffen, energie uit afval, agrarisch 
afval, die alle resorteren onder een overkoepelend orgaan: het 
E.G.-comité voor het beheer van afvalstoffen. Studies worden of 
zijn ondernomen en E.G.-Richtlijnen worden voorbereid. Voorop 
staat daarbij de idee, dat in de gemeenschappelijke markt van 
de lid-staten het beter is gezamenlijk deze nieuwe ontwikkelin
gen te bevorderen dan ieder voor zich. Vrees voor concurrentie
verstoring speelt hierbij natuurlijk een rol. 

In het verband van de organisatie voor een economische samenwer
king en ontwikkeling (OESO) kwamen ook nog verschillende studies 
tot stand alsook aanbevelingen van de OESO Ministerraad. Een voor
beeld van dit laatste zijn aanbevelingen op het gebied van drank
verpakkingen. De lid-staten werden opgeroepen hun verpakkingssysteem 
door te lichten en verzocht na te gaan of handhaving en/of intro
ductie van retourverpakking geen voorkeur zou moeten hebben boven 
eenmalige verpakking. Deze aanbevelingen onder andere hebben in 
Denemarken geleid tot een verbod van eenmalige verpakking voor kool
zuurhoudende dranken. In de Bondsrepubliek Duitsland is met het be
drijfsleven een gentleman's agreement gesloten waarbij is afgespro
ken dat geen nieuwe kunststofverpakkingen voor dranken op de markt 
zullen worden gebracht indien niet de hergebruiksmogelijkheden 
optimaal zijn verzekerd. 
Deze ontwikkelingen in internationaal verband hebben in belang
rijke mate het nationaal beleid beïnvloed. Een aanbeveling is 
weliswaar geen juridisch verplichtende regeling maar heeft wel 
een grote politieke betekenis. Verder hebben deze ontwikkelingen 
belangrijk bijgedragen tot het versterken van de aandacht voor 
hergebruik en het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. 

3.4. Afvalverwijdering en hergebruik 

'Hergebruik kent vele verschijningsvormen en bestaat al zeer 
lang. Gemakshalve wordt hier onder hergebruik verstaan de ver
zamelnaam voor allerlei vormen van het opnieuw benutten van 
producten en stoffen (potentiêle afvalstoffen), ontstaan door 
menselij~e activiteiten, nadat zij een eerste functie hebben 
vervuld '. Deze omschrijving brengt mee da.t onder hergebruik 
begrepen kan worden het opnieuw benutten van een product (zowel 
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materieel als vorm) voor hetzelfde doel, bijvoorbeeld een (sta
tiegeld) melkfles (materiaal en vorm) alsmede het verwerken 
van afvalglas (alleen materiaal) voor de productie van nieuwe 
flessen. 
In het algemeen kunnen met betrekking tot de relatie tussen 
afvalverwijdering en hergebruik drie vormen worden onderschei
den. Er worden afvalstoffen bewerkt met het oog op het herge
bruik zoals composteren of het slopen en schroten van auto
wrakken. Verder worden afvalstoffen verwerkt als een vorm van 
hergebruik zoals het verbranden van afvalstoffen met benutting 
van de vrijkomende warmte of het aanleggen van geluidswallen 
met behulp van bouw- en sloopafval. Tenslotte wordt soms bij 
de inzameling al rekening gehouden met mogelijkheden van her
gebruik zoals het gescheiden inzamelen van papier. 

Gesteld kan worden dat in het verleden hergebruik veelvuldig 
voorkwam en gebruikte materialen veelal weer zodanig geschikt 
gemaakt werden dat zij opnieuw gebruikt konden worden. Veran
deringen in de verhouding tussen de loon- en materiaalkosten 
in de laatste decennia hebben ertoe geleid dat hergebruik in 
vele gev1llen niet meer lonend was en daardoor afnam. 
In 1975 werd tot de grondslag van het afvalverwijderingsbe
leid gerekend niet alleen het verwijderen van afvalstoffen op 
een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, maar ook de bevorde
ring van hergebruik of van het op andere wijze met het oog op 
de bescherming van het milieu beperken van het ontstaan van 
afvalstoffen. Dit laatste werd in de daaropvolgende jaren naar 
de achtergrond geschoven. Enkele oorzaken hiervan waren onder 
andere een grotere aandacht voor de uitbouw van het wettelijk 
instrumentarium op milieugebied, een deels in de vergetelheid 
geraakte energiecrisis en de voortdurende beschikbaarheid van 
primaire grondstoffen. 
Met het schaarser/duurder worden van energie werd het winnen 
en verwerken van primaire grondstoffen duurder. De belangstel
ling voor secundaire grondstoffen nam daardoor toe. Het herge
bruik van oud-papier bijvoorbeeld werd nu aantrekkelijker in ener
getisch opzicht. De kosten van met name inzameling, scheiding en 
bewerking zijn in het algemeen bepalend voor de vraag of het her
gebruik op gang zal komen. Zolang 'hergebruiksgoederen' niet 
concurrerend geprijsd kunnen worden met producten vervaardigd 
van grondstoffen die voor een eerste maal worden gebruikt, zal 
het moeilijk zijn een evenwichtige 'hergebruiksmarkt' tot stand 
te brengen. De opvatting dat hergebruik wel van de grond zou 
komen zodra het economisch aantrekkelijk zou worden deed opgeld. 
De stijging van de grondstofprijzen en de energieschaarste en 
de ontwikkelingen op internationaal niveau hebben belangrijk 
bijgedragen tot het versterken van de aandacht voor hergebruik 
en het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. 
Hernieuwde aandacht kreeg het hergebruik goor de notitie van 
de minister van V en M inzake hergebruik ten behoeve van het 
overleg met de Vaste Commissie voor Milieuhygiëne. In deze no
titie wordt de toenmalige stand van zaken weergegeven en worden 
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er vooruitlopend op te zijner tijd te nemen concrete wette
lijke maatregelen ter bevordering van hergebruik op ·grond 
van hoofdstuk 5 van de Afvalstoffenwet voorstellen gedaan 
om op korte termijn de volgende stappen te ondernemen: het 
versterken van de voorlichting op het gebied van hergebruik, 
in het bijzonder ten behoeve van beleidsvoorbereiders, pro
vinciale en gemeentelijke autoriteiten en het uitvaardigen 
van richtlijnen en circulaires. 

De hierboven beschreven ontwikkeling met betrekking tot af
valverwijdering in het algemeen en hergebruik en het voor
komen van het ontstaan van afvalstoffen in het bijzonder 
kan ook worden teruggevonden ~n de aanvaarde motie van het 
Tweede Kamerlid Lansink c.s. . Hierin wordt een zekere rang
orde gepresenteerd ten aanzien van het toepassen van de be
staande methoden en technologie bij de opstelling van het aan 
de regering gevraagde Beleidsplan Hergebruik Afvalstoffen te 
weten: 
- een p~eventief beleid terzake van de afvalproductie; 

hergebruik van grondstoffen uit afval na scheiding bij de 
bron; 
hergebruik van grondstoffen uit afval na verwerking in schei
dingsinstallaties; 
omzetting van daartoe geschikt afval uit energie; 
gecontroleerd storten van niet-verwerkbaar afval of afvalres
ten; 

- overige maatregelen ter verwezenlijking van bovengenoemde doel-
stellingen waaronder onderzoek en ontwikkelingswerkzaamheden. 

Dit in tegenstelling tot de Afvalstoffenwet waarin ge~n voorkeur 
wordt uitgesproken voor een van de verschillende gebruikelijke 
afvalverwijderingsmethoden. In de Nemorie van Toelichting bij 
de Afvalstoffenwet wordt gesteld: 'Voor een milieuhygiënische 
verantwoorde verwerking van afvalstoffen komen de volgende metho
den in aanmerking: gecontroleerd storten, verbranden, composteren, 
VAM-afvoer en ook hergebruik zal vaak tevens verwerking van afval
stoffen inhouden'. Eigenlijk bestond er in 1975 al een zekere dis
crepantie tussen deze opvatting van gelijkwaardigheid van methoden 
en de prioriteit die men toekende aan het voorkomen van het ont
staan van afvalstoffen en het bevorderen van hergebruik. 

De afgelopen jaren hebben laten zien dat hoewel het tot stand ko
men/uitbreiden van het hergebruik langzaam gaat en een moeizaam 
proces is, het volop in ontwikkeling is. 

3.5. Hoofdstuk 5 Afvalstoffenwet nader bekeken 

Wettelijke bepalingen kunnen niet ontbreken wil er een adequaat 
beleid gevoerd kunnen worden met betrekking tot de bevordering 
van hergebruik of van het anderszins met het oog op de bescher
ming van het milieu beperken van het ontstaan van afvalstoffen. 
In hoofdstuk 5 van de Afvalstoffenwet zijn hiertoe dan ook een 
aantal concrete bevoegdheden opgenomen. 
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Het instrumentarium van hoofdstuk 5, in werking getreden op 
l oktober 1979, is aan de rijksoverheid toebedeeld. Alle 
maatregelen op grond van dit hoofdstuk moeten bij algemene 
maatregel van bestuur worden gesteld. Tot op heden is nog 
geen enkele amvb tot stand gekomen en zijn er ook geen te
kenen dat die er in de nabije toekomst zullen komen. Het 
ministerie van VROM voert permanent overleg met het bedrijfs
leven waarin allerlei zaken aan de orde komen zoals bijvoor
beeld de verpakkingen. Zou men bij verschil van mening niet 
tot overeenstemming kunnen komen dan zou dit kunnen leiden 
tot het nemen van een maatregel op grond van hoofdstuk 5. 
Hiertoe is echter nog geen aanleiding gevonden. 
Aan iedere maatregel zal steeds een zorgvuldige beoordeling 
van alle aspecten, zoals concurrentiepositie, werkgelegen
heid, milieu-effecten en energieverbruik, moeten voorafgaan. 
Vanwege de noodzaak alle relevante gevolgen van de te nemen 
maatregelen vooraf goed te overzien is de vaststelling van 
de vaak ingrijpende voorschriften met bijzondere waarborgen 
omgeven. Zo is voor de voorschriften op grond van de artike
len 27, 28 en 30 de bijzondere procedure voorgeschreven van 
publicatie vooraf in de Nederlandse Staatscourant. Maatrege
len als waar het hier om gaat, zullen veel overleg en een 
zorgvuldige afweging vergen. 

In het navolgende volgt een bespreking van de artikelen 27 
tot en met 30 van hoofdstuk 5 van de Afvalstoffenwet. 

Krachtens art. 27 lid l kunnen bij amvb regels worden gesteld 
ten aanzien van het vervaardigen of op de markt brengen van 
aangewezen goederen die, na het gebruik waarvoor zij bestemd 
waren, ten gevolge van hun aard, samenstelling, gewicht of 
volume: in mindere mate dan wenselijk zou zijn zich ertoe le
nen te worden hergebruikt of voor hergebruik geschikt te wor
den gemaakt; als afvalstof niet of zeer moeilijk - anders dan 
door hergebruik - doelmatig verwijderd kunnen worden; in hoe
veelheid afval overmatig doen toenemen; in aanmerkelijke mate 
als zwerfvuil in het milieu plegen terecht te komen. 
In het tweede lid van dit artikel worden een tweetal voorbeel
den gegeven van de voorzieningen die op grond van deze kenmer
ken kunnen worden getroffen. Er kan een verbod worden opgelegd 
om bepaalde goederen te vervaardigen of op de markt te brengen, 
ook is mogelijk eisen te stellen, waaraan bepaalde goederen 
moeten voldoen wanneer zij vervaardigd of op de markt gebracht 
worden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het stellen van regels 
omtrent laminaten (bij blikverpakkingen) en papie r met coatings. 

·Het derde lid ziet toe op de situa tie dat bij de vervaardiging 
van bepaalde goederen afvalstoffen ontstaan, waarbij bovenge
noemde kenmerken zich voordoen. In dat geval kan een verbod 
worden opgelegd die goederen te vervaardigen, ook kunner er 
eisen worden gesteld waaraan die goederen bij vervaardiging 
moeten voldoen. Het derde lid blijft buiten toepassing voor 
zover regels van de daarin bedoe lde strekking zijn of kunnen 
worden gesteld bij of krachtens andere wet ten (ar t. 27 lid 6). 
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Bij de totstandkoming van de wet stelden leden van de PvdA 
naar aanleid~ng van dit artikel de vraag waarom er geen be
paling opgenomen werd ten aanzien van de verplichting tot 
terugname van duurzame verbruiksgoederen die hun duurzaam
heid verloren hebben. Hierop antwoordde de minister 'dat in
voering van een verplichting tot terugname van duurzame ver
bruiksgoederen - na verlies van duurzaamheid - door degene 
die deze goederen in de handel bracht, op een aantal bezwa
ren stuit en daarom niet in de Afvalstoffenwet is opgenomen. 
Nog afgezien van de omstandigheid dat de termen duurzame 
verbruiksgoederen op zichzelf onvoldoende aangeven welke 
goederen onder bedoelde verplichting vallen, zou een derge
lijke verplichting zich ook moeilijk verdragen met een van 
de uitgangspunten van de wet, namelijk de verantwoordelijk
heid van een ieder voor zijn eigen afvalstoffen. De verplich
ting stuit verder vooral op bezwaren van meer practische aard, 
daar invoering van een dergelijke verplichting gecompliceerde 
problemen met zich zou meebrengen, onder meer omdat deze in 
het algemeen omvangrijke goederen veel opslagruimte zullen ver
eisen. Ook zou een controleprobleem ontstaan: degenen die de 
verbruiksgoederen in de handel bracht, zal vaak niet met zeker
heid kunnen constateren of de weer t8geleverde goederen daad-
werkelijk van hem afkomstig waren' • . 

Artikel 28 lid l opent de mogelijkheid om regels te stellen 
ten aanzien van de aanwending van verpakkingsmiddelen of -ma
terialen en van goederen, bestemd voor eenmalig gebruik (bij
voorbeeld wegwerpartikelen). Zo kan in combinatie met invoering 
van statiegeld (art. 28 lid 2) standaardisatie ten aanzien van 
bepaalde als retourverpakking te gebruiken emballagematerialen 
als flessen en dergelijke worden voorgeschreven. Juist bij ver
pakkingen en wegwerpartikelen spreken de motieven, bevordering 
van hergebruik of van het anderszins beperken van het onstaan 
van afvalstoffen, zeer sterk aan, aangezien hier de kosten van 
de verwijdering en de veroorzaakte milieubelasting (bijvoor
beeld zwerfvuil) aanzienlijk kunnen zijn. In dit verband speelt 
tevens het psychologische aspect een belangrijke rol namelijk 
het feit dat men zich in toenemende mate bewust wordt van de 
bij sommige verpakkingen en wegwerpartikelen optredende ver
kwisting. 
Zoals hiervoor al kort werd aangeduid, biedt het tweede lid van 
artikel 28 de mogelijkheid tot het invoeren van een verplich
ting tot statiegeld. Er bestaan al statiegeldvoorschriften in 
de vorm van verorden~ngen van bedrijfsschappen. Dit doet niet 
af aan. de noodzaak tot het opnemen in de wet van meer algemene 
bevoegdheden op dit gebied. 

Ten aanzien van dit artikel rees de vraag bij KVP, ARP en CRU 
naar de wenselijkheid van een uitbreiding van art. 27 en wel zo
danig dat het mogelijk wordt ook de terugnameplicht van andere goe
deren dan verpakkingsmaterialen te regelen (aan welke goederen 
men dacht werd niet aangegeven). Hierop antwoordde de minister 
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ontkennend. 'Dezelfde overwegingen die hebben geleid tot af
wijzing van de terugnameplicht voor duurzame verbruiksgoede
ren m9eten ertoe leiden dat het niet uitvoerbaar is om de mo
gelijkheid tot een ruimere terugnameplicht dan die van art. 28 
lid 2, namelijk een terugnameplicht 1yan andere goederen dan 
verpakkingsmaterialen op te nemen' . 

Voor Nederland geldt dat voor bier en koolzuurhoudende dranken 
tot nu toe voor ongeveer 95% gebruik gemaakt wordt van retour
verpakking. Echter het percentage bier verkocht in eenmalige 
verpakking neemt langzaam maar zeker toe. Voor wijn, sappen 
en gedistilleerd is de situatie juist andersom. Deze gaan vrij
wel uitsluitend in eenmalige verpakking, voor het merendeel glas, 
over de toonbank. Wat de melk betreft, het percentage melk ver
krijgbaar in retourverpakking loop geleidelijk terug. 
Zou overgeschakeld worden op uitsluitend eenmalige verpakking 
in het bijzonder op eenmalig glas, blik, karton of plastic dan 
zou Nederland geconfronteerd worden met een aanzienlijke toename 
van de hoeveelheid afval en zou een blijvende vergroting van de 
hoeveelheid huisvuil het gevolg zijn. Het afvalprobleem wordt 
bij hergebruik van glazen verpakkingen beduidend minder. De re
tourfles is milieuvriendelijker dan welke verpakking dan ook. 
Zij is zuinig met energie en grondstoffen. Dit is het logische 
gevolg van het feit dat zij zo'n 10 tot 50 keer meegaat. Glas 
kan verder gerecycled worden als het niet meer geschikt is voor 
retourglas. :!Een kartonnen wegwerpverpakking kan niet als kring
looppapier worden gebruikt, ook geeft de wegwerpverpakking pro
blemen bij het composteren vanwege de laagjes folie of plastic. 
Zij is dus niet geschikt voor herverwerking. De voorkeur moet 
daarom gegeven worden aan de bevordering van retourverpakking! 
Hierbij moet worden opgemerkt dat met retourverpakking niet uit
sluitend glas bedoeld hoeft te worden, doch hiervoor ook andere 
emballagematerialen in aanmerking kunnen komen waarvan het tech
nisch en economisch haalbaar is om te hergebruiken. Zo is Zweden 
het eerste land ter wereld dat een systeem heeft ontwikkeld om 
de ongeveer zeshonderdduizend aluminium blikken, die dagelijks 
over de toonbank gaan, opnieuw te gebruiken. Doel is het milieu 
te beschermen en het aluminium waarvan de productie vrij duur 
is t erug te winnen. Sinds 1 maart 1984 moet elke Zweed die een 
blikje met ongeacht welke inhoud koopt, ongeveer een dubbeltje 
statiegeld betalen. Hij krijgt het geld terug als hij het lege 
blikje inlevert bij speciaal daarvoor geconstrueerde apparaten. 
De door dit apparaat tot platen geperste blikken gaan terug 
naar de fabriek die er nieuwe blikken van maakt. Het nieuwe sy
steem lijkt een succes te12ijn. Vele mensen blijken hun lege 
blikj e s terug t e brengen . Misschien dat dit Zweeds initiatief 
navolging verdient in Nederland. 

Vanuit de verpakkingsindustrie en het grootwinkelbedrijf gaat 
de voorkeur uit naar eenmalige verpakking. De Stichting Ver
pakking en Milieu behartigt de belangen van de verpakkingsin
dustrie . Zij stimuleert het gebruik van glasbakken maar vindt 
het op grote schaal gebruiken van retourverpakkingen geen haal-
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bare zaak. Zij is dan ook tegen de herinvoering van retour
flessen. Als argumenten hiervoor voert zij onder andere aan 
dat de fles minder hygiënisch is, tal van ongemakken voor 
de consument met zich meebrengt (plaats in de tas en de 
koelkast, gewicht), onvoldoende wordt teruggebracht en er 
door hogere kosten voor de fabrikant (spoelen, vullen, slui
ten, opslag en afgifte) een hogere prijs voor de consument 
dreigt. 
Voor het grootwinkelbedrijf is de eenmalige verpakking het 
goedkoopst en gemakkelijkst. Er is geen personeel nodig voor 
het innemen van de flessen en het magazijn kan een flink stuk 
kleiner worden. Voor lege flessen heeft men namelijk een grote 
opslagruimte nodig. Vooral de klein detailhandel heeft hier
mee grote problemen door gebrek aan opslagruimte. Worden de 
flessen buiten opgeslagen dan rijst het probleem van eventu
ele diefstal of vandalisme, hetgeen dagelijks ophalen nood
zakelijk zou maken. Dit zal zeker kostenverhogend werken. 

In de motie Lambers-Hacquebard c.s. van 20 november 1979 13 

werd de minister van Volksgezondheid en Millehygiëne uitge
nodigd, zo mogelijk nog dat parlementaire jaar, maatregelen 
op het gebied van verpakkingen te treffen in een amvb op 
gron1

4
van art. 28 van de Afvalstoffenwet (in een eerdere mo-

tie had de Tweede Kamer de regering al uitgenodigd op kor-
te termijn zoveel mogelijk te streven naar preventieve maat
regelen op grond van hoofdstuk 5 Aw.). Tot dan toe was van 
overheidswege afgezien van maatregelen op dit gebied. Wel 
werd in 1979 een voorstel tot wijziging van een verordening 
van het Bedrijfsschap voor Frisdranken ter introductie van 
eenmalige glazen flessen kleiner dan 600 cc inhoud door Ne
derlandse Frisdrankfabrieken verdaagd en daarmee voorlopig 
afgewezen maar tot verdere maatregelen is het niet gekomen. 
Ook liet de T~nister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer weten niet in-
genomen te zijn met de verschijning op de markt van -een een
malige anderhalve literfles van kunststof voor Coca-Cola. 
Deze twee zaken vormden voor de minister aanleiding om in 
juni 1979 de Stichting Verpakking en Milieu te verzoeken 
een document op te stellen, aangevend hoe de afvalstroom op 
het gebied van (drank)verpakkingen zou kunnen worden ingedamd. 
Uiteengezet zou worden om welke verpakkingsmaterialen en mid
delen het gaat, een beschrijving van de functies van verpak
kingen zou worden gegeven. Kwantitatieve aspecten, import- en 
exportgegevens zouden verschaft worden. Dit alles om inzicht 
te krijgen in de verpakkingsstroom. Hiertoe heeft de Stich
ting Verpakking en Milieu in september 1979 een uitvoerige 
enquête gehouden in de diverse branches. Eind april 1980 is 
het document gereed gekomen. Hierin wordt onder andere voor
gesteld daadwerkelijk steun te verlenen ter beperking van de 
verpakkingsstroom en nieuwe verpakkingssystemen die een ne
gatieve invloed kunnen hebben op het afvalbeleid zullen niet 
ge!ntroduceerd worden zonder overleg met de overheid. Steun 
wordt gegeven aan recycling activiteiten en verder stelt men 
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voor studie te verrichten betreffende de voor- en nadelen 
van eenmalige verpakking. Deze voorstellen van de zijde 
van het bedrijfsleven hebben een vrij globaal karakter. 
'Daar het overheidsbeleid er veel belang aan hecht het be
staande retoursysteem, dat in het bijzonder op het gebied 
van koolzuurhoudende frisdranken betekenis heeft, te hand
haven en het gevaar dreigt dat het zal afbrokkelen, kunnen 
maatregelen niet uitblijven. Gedacht wordt aan een amvb 
op basis van art. 28 van de Afvalstoffenwet, houdende een 
statiegeldregeling voor alle glazen- en kunststof verpak
kingsmiddelen voor koolzuurhoudende (fris)dranken, die _in 
Nederland op de markt worden gebrachti6 aldus de minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Krachtens art. 29 kan bij amvb ten aanzien van een bepaalde 
categorie afvalstoffen worden voorgeschreven dat degene bij 
wie die afvalstoffen zijn ontstaan, de inzamelaars ervan of 
de houders van een krachtens art. 33 verleende vergunning 
voor een inrichting waarin handelingen met betrekking tot 
die stoffen worden verricht, die stoffen op een bepaalde 
wijze moeten bewerken, verwerken of vernietigen. 
Hierbij kan gedacht worden aan de verplichting de vrijkomen
de warmte in verbrandingsinstallaties te benutten, het ten 
aanzien van rioolslib voorschrijven dat degene bij wie die 
afvalstof is ontstaan (de zuiveringsinstallaties) verplicht 
zijn het slib op een bepaalde wijze te bewerken, het ten aan
zien van bepaalde categorieën ziekenhuisafval bepalen dat 
deze binnen het ziekenhuis moeten worden verbrand. 

Artikel 30 handelt over het gescheiden inzamelen van huisvuil. 
Het kan wenselijk zijn dit op landelijk niveau voor te schrij
ven omdat alleen dan verwerking van bepaalde afvalcomponenten 
op grote schaal tegen redelijke kosten gerealiseerd kan worden. 
Ook kan het daarbij wenselijk zijn dat de gemeenten en de pro
vincies ter zake een taak op zich nemen. Voorschriften met be
trekking tot het gescheiden inzamelen van huisvuil kunnen van 
rijkswege niet alleen gegeven worden op grond van art. 30 Aw., 
echter ook op grond van art. 2 lid 2 Aw. De krachtens art. 30 
gestelde regels hebben betrekking op diensten en bedrijven 
die inzamelen terwijl op grond van art. 2 lid 2 kan worden voor
geschreven dat voor de burgers geldende regels, welke betrek
king kunnen hebben op het gescheiden aanbieden van componen-
ten van het huisvuil, bij gemeentelijke verordening worden ge
steld. In beide gevallen zullen de voorschriften betrekking 
hebben op bepaalde bestanddelen van het huisvuil. 

3.6. Huisvuilscheiding en gescheiden inzameling 

Naast de mogelijkheid om huishoudelijk afval langs mechanische 
weg in bruikbare componenten te scheiden kan de weg van schei
ding aan de bron worden gevolgd. Scheiding aan de bron wil in 
dit geval zeggen dat in de huishouding bepaalde componenten 
van het afval apart worden gehouden. Deze componenten worden 
derhalve niet opgenomen in het traditionele circuit van inza
meling en verwerking van afvalstoffen. 
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Een voordeel van scheiding aan de bron boven mechanische 
scheiding is de geringe verontreiniging van de componenten. 
Bovendien is het ook van groot psychologisch belang dat de 
burger zelf meewerkt aan grondstof- en energiebesparing. 
Scheiding aan de bron werd met name enkele tientallen ja
ren terug veelvuldig toegepast. Componenten als papier, 
ijzer, textiel en etensresten (schillen) werden overwegend 
buiten de vuilnisbak gehouden. De waarde van deze componen
ten deed vanzelf een inzamelsysteem ontstaan. Voor een aan
tal componenten is die inzameling echter langzamerhand ver
dwenen. Oorzaken hiervan zijn: de hogere loonkosten van de 
inzamelaar; de grotere beschikbaarheid tegen lagere prijzen 
van diverse producten; ruimere bestedingsmogelijkheden en de 
toenemende weggooimentaliteit. De actualiteit van de grond
stof- en energieproblematiek heeft ertoe geleid dat de be
langstelling voor hergebruik weer is toegenomen. 
Daarbij vanzelfsprekend ook voor de mogelijkheden van schei
ding aan de bron. 

De wijze waarop de in de huishoudens apart gehouden compo
nenten uit het afval kunnen worden ingezameld zijn: de huis
aan-huis inzameling, de inzamelorganisatie haalt de stoffen 
huis-aan-huis op; de containerinzameling, hierbij worden de 
componenten naar een container gebracht die op diverse plaat
sen in een gemeente zijn gesitueerd; retourcentrum, een vaste 
plaats in de vorm van een winkel waar de stoffen gebracht kun
nen worden. Studies hebben uitgewezen dat de hoeveelheid bij 
huis-aan-huis inzameling groter is dan bij de beide andere 
systemen. In de huidige practijk wordt de huis-aan-huis inza
meling voornamelijk toegepast bij het ophalen van oud-papier 
en textiel. Het containersysteem is het meest verbHlide sys
teem bij het ophalen van eenmalig verpakkingsglas . Glas, 
oud-papier en textiel zijn de drie belangrijkste, voor herge
bruik in aanmerking komende, componenten in het huishoudelijk 
afval. 

De inzameling van textiel is al in een vergevorderd stadium 
getuige allerlei inzamelingsacties als 'de zak van Max', 'kle
ding voor Polen' en verzamelpunten als bijvoorbeeld het Leger 
des Hèils. Verder schieten de winkels voor tweedehandskleding 
als paddestoelen uit de grond en vinden er overal kledingbeur
zen plaats. Ofschoon het hier niet om grote hoeveelheden gaat 
vergeleken met andere componenten die in het huishoudelijk af
val voorkomen, betreft het hier toch voor het merendeel nog 
bruikbare kleding (kleding is een modeonderhevig artikel) en 
voor de textielverwerkende industrie geschikte grondstoffen. 
In bijna iedere gemeente wordt steeds meer aandacht besteed 
aan de inzameling van oud-papier, karton en glas. Met betrek
king tot de inzameling van textielproducten, die de burger 
wil afdanken, is dit minder het geval. De activiteit van de 
gemeenten ten aanzien van de inzameling van textiel blijft 
meestal beperkt tot het toestaan van de inzamelingsacties. 
Noodzakelijk is echter dat de gemeenten veel publiciteit ma-
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ken ten behoeve van de diverse ophaalacties. Deze publici
teit hoeft nauwelijks kosten voor de gemeente mee te bren
gen. Een en ander zal zichzelf betalen uit de besparingen 
op de afvalverwijderingskosten. 

Voor papier is van oudsher de inzameling uitgevoerd door 
schoolkinderen, padvinders, leden van een sportvereniging 
en dergelijke met het doel het verkrijgen van extra inkom
sten. Zij hebben in feite de taak van de oud-papier-handel 
overgenomen. Huis-aan-huis inzamelen is voor de oud-papier
handel te kostbaar, echter voor particulieren die geen of 
weinig inzamelkosten hebben, niet. Aan dit huis-aan-huis 
inzamelen door particulieren zijn voor- en nadelen verbonden. 
Het ophalen thuis heeft het voordeel voor de bewoners dat 
zij zich op een eenvoudige manier van het overtollige papier 
kunnen ontdoen. Wanneer men weet dat regelmatig het papier 
en karton wordt opgehaald dan zal de bereidheid groter wor
den om zoveel mogelijk het papier en karton apart te houden, 
zeker als het inzamelen gebeurt ten behoeve van een goed 
doel. Wordt niet regelmatig opgehaald, de prijsbeweging kan 
de inzamelaar meer of minder actief doen zijn, dan neemt 
deze bereidheid af. Het papier belandt dan in het afval. 
Gebeurt het ophalen niet zorgvuldig dan kunnen problemen 
rijzen met betrekking tot het ontstaan van zwerfvuil. Het 
huis-aan-huis inzamelen van papier bestaat dus uitsluitend 
bij de gratie van het feit dat particulieren dit voor hun re
kening nemen en geen .inzamelkosten doorberekenen. Het meer 
of minder actief zijn, door de prijsbeweging, van de inza
melaar kan worden ondervangen door het garanderen van een 
bodemprijs voor oud-papier door de gemeenten. Financiering 
hiervan zou kunnen geschieden uit de afvalstoffenheffing 
(art. 62 Aw.). De provincie dient ervoor zorg te dragen 
dat de garantie van een bodemprijs voor oud-papier door de 
gemeenten bij verordening geregeld wordt. 

Bij glas doet het containersysteem opgeld. Scholen en derge
lijke houden zich niet met de inzameling van glas bezig. Het 
gebrek aan opslagmogelijkheden en de aard van het materiaal 
(zwaar en breekbaar) zal hieraan niet vreemd zijn. Van het 
begin af aan is bij het gescheiden inzamelen van glas geko-
zen voor deponeren in containers die meestal gesitueerd zijn 
nabij winkelcentra. Getracht wordt dit systeem zo efficiënt 
mogelijk te maken. In het glasproject Noord-Brabant is geko
zen voor een grdotschalige aanpak met het doel de efficiency 
van de inzameling te verbeteren. Een van de belangrijkste 
vragen in dit project was in hoeverre de burgers bereid zijn 
afvalglas in de container te deponeren. Per slot van rekening 
berust het gehele gescheiden inzamelsysteem op de bereidwillig
heid van het publiek. Het project heeft laten zien dat de Ne
derlandse burger zeker niet onwillig is aan dergelijke projec
ten mee te werken. De inzameling van gebruikt glas is, zoals 
deze in de afgelopen jaren verloopt, voor de herverwerkings-
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industrie bevredigend. Vorig jaar werd in 800 gemeenten 150.000 
ton glas ingezameld in 6.500 glasbakken. Dit is 35% van de hoe
veelheid eenmalig glas dat in ons land op de markt komt. 
Iets geheel nieuws is de glasboer, geïntroduceerd door de Ver
eniging van Milieudefensie. Deze vereniging ijvert al jaren 
voor herinvoering van het statiegeld, dit verloopt echter zeer 
moeizaam. Jaarlijks wordt voor zo'n 350 miljoen aan glas weg
gegooid. De inzameling van gebruikt glas wordt bevorderd door 
het gebruik van glasbakken, echter het glas dat in glasbakken 
gegooid wordt valt kapot en is dan bijna niets meer waard. De 
glasboer daarentegen haalt het glas huis-aan-huis op, daarna 
wordt het gespoeld en doorverkocht aan de fabrikanten. Op deze 
manier kan circa 90% van het gebruikt glas worden opgehaald, 
bovendien is deze methode zeer energiezuinig. De Vereniging 
van Milieudefensie ziet de toekomst van de glasboer rooskleu
rig tegemoet. Zij verwacht dat hiermee zo'n 900 arbeidsplaat
sen geschapen kunnen worden. 
Een ander nieuw initiatief met betrekking tot het voor herge
bruik geschikt maken van eenmalig verpakkingsglas vindt plaats 
in Groningen. Hier wordt het glas ingezameld en op kleur en 
vorm gesorteerd. De randjes, loodjes en etiketten worden ver
wijderd. Nadat de flessen volkomen zijn schoongeborsteld wordt 
er krimpfolie omheen gedaan en gaan zij terug naar de fabrikant. 
Een fles die direct de glasbak ingaat is nog slechts een halve 
cent waard terwijl op deze manier een schoongemaakte fles zo'n 
20% goedkoper is dan een nieuwe fles. Op dit ogenblik biedt de 
spoelerij/sorteerderij aan 4 mensen werk met behoud van uitke- 19 ring. De verwachting is dat dit medio 1985 vast werk zal zijn 

Naast gescheiden inzameling van glas, oud-papier en textiel 
kan men ook denken aan een gescheiden inzameling van bijvoor
beeld kunststoffen en blikverpakking etc. Het moet nog maar 
worden afgewacht in hoeverre de consument bereid is hierin 
mee te gaan. Want de glasbak mag dan duidelijk zijn 'aange
slagen', betwijfeld kan worden of particulieren in staat zul
len zijn aan de completere huisvuilscheidingen mee te werken. 
Want in de practijk zal dat neerkomen op aparte opslag in 
huis, van glas, blik, textiel, papier etc. In het grootste 
deel van de particuliere huishoudens zullen plaatsgebrek en 
stankoverlast remmende factoren zijn. Het huisvuilscheidings
project Den Bosch leert echter dat in het algemeen zowel d.eel
nemers als niet-deelnemers positief staan ten opzichte van 
huisvuilscheiding en zij bereid zijn om voortaan het huisvuil 
te blijven of te gaan scheiden. 

Huisvuilscheiding en gescheiden inzameling hebben overigens 
weinig zin als de teruggewonnen grondstoffen niet weer opge
nomen worden in het economisch proces. De verwerking van af
val tot weer bruikbare producten wordt niet beperkt door tech
nische problemen maar door problemen bij de afzet. Daarom is 
het noodzakelijk om eers~0te onderzoeken of er voor die pro
ducten wel een markt is . 
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'Er is een potentiële markt voor componenten uit het huis~ 
houdelijk afval. Een belangrijke voorwaarde is echter dat 
scheiding van het afval aan de bron geschiedt. Huishoudens 
zullen meer da n tot nu toe het geval is moeten meewerken 
bepaalde soorten afval gescheiden te houden. Het gaat hier 
vooral om organisch materiaal, papier en karton, kunststof
fen, textiel, glas en blik'. 
Dit standpunt kwam naar voren tijde~Î een symposium over 
'markten voor huisvuilcomponenten' . 

Hiervoor is a l aangegeven op welke wijze de inzameling van 
de drie belangrijkste, voor hergebruik in aanmerking komende, 
componenten in het huishoudelijk afval geschiedt. De vraag 
doet zich voor in hoeverre de gemeente hierin een taak moet 
hebben. In principe zijn deze componenten (glas, oud-papier 
en textiel) afval, althans voor degene die zich hiervan wenst 
te ontdoen. Afvalverwijdering en in het bijzonder afvalinzame
ling is van oudsher een gemeentelijke taak. Voor de totstand
koming van de Afvalstoffenwet werden in vele gemeentelijke ver
ordeningen al bepaling aangetroffen omtrent het zich ontdoen 
van huishoudelijke afvalstoffen. De in paragraaf 1 van hoofd
stuk 2 Aw. neergelegde regeling heeft hierbij willen aanslui
ten. 
Artikel 2 Afvalstoffenwet bepaalt da t de gemeenteraad bij ver
ordening regels va ststelt voor het zich ontdoen van huishoude
lijke afvalstoffen. Het artikel bevat drie mogelijkheden inza
ke het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen, waarover 
de gemeentelijke verordening in ieder geval regels moet bevat
ten, te weten over: 
- Het overdragen of het ter inzameling aanbieden van deze af

valstoffen aan een daarbij aangewezen inzameldienst. 'Deze 
methode van zich ontdoen van huishoudelijke a f valstoffen 
kan als de meest voorkomende worden aangemerkt; met de term 
aanbieden wordt uiteraard gedoeld op het buiten klaar zetten 
van de 2~valstoffen om door de inzameldienst te worden meege-
nomen' . De hier bedoelde -door de gemeente op grond van 
art. 2 Aw. aan te wijzen - inzameldienst kan bijvoorbeeld de 
gemeentelijke reinigingsdienst, cie . dienst gemeentewerken c .q. 
e en afdeling daarvan zijn of een particuliere huisvuildiens t. 
Overigens betekent dit laatste niet dat de verantwoordelijkheid 
voor een goede inzamelpractijk overgaat van de gemeente op de 
particuliere huisvuildienst. De gemeente blijft daar ten alle 
tijde krachtens de wet verantwoordelijk voor. In slechts 36% 
van de Nederlandse gemeenten wordt het huisvuil door particu
liere ondernemingen opgehaald (privatisering). Mees tal zijn 
dat de kleinere gemeenten. Vooral de grotere gemeenten hebben 
een eigen huisvuilophaalreinigingsdienst. Zo is Venlo met om
streeks 63.000 inwoners de enige gemeente boven de 50.000 die 
de huisvuilinzameling heeft uitbesteed. Verwacht wordt dat z ich 
in de groottegroep van Venlo steeds meer gemeenten zullen aan
melden die s e rieus uitbesteding overwegen. Dat komt omdat het 
kostenbewustzijn onde r druk van de bezuinigingen steeds groter 
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wordt en men aan het vergelijken slaat. Verschillende onder
zoeken hebben aangetoond dat privatisering in veel gevallen 
voordelig is. Zo kwam uit een studie van het Instituut voor 
Onderzoek Overheidsuitgaven, waarin een 'uitbestedings'- en 
een 'eigen beheer'-gemeente op tal van aspecten minitieus 
met elkaar zijn vergeleken privatisering financieel het bes
te uit de bus~ Volgens de · Nederlandse Vereniging van Reini
gingadirecteuren was er in dit rapport echter sprake van on
genuanceerdheid. De vereniging heeft zich gestoord aan de 
zwart-wit-vergelijking. Dit was aanleiding tot de opdracht 
voor een breder onderzoek waarin acht eigen-beheer-gemeenten 
zijn vergeleken met acht gemeenten waarin de huisvuilinzame
ling is uitbesteed. Uit dit vergelijkingaonderzoek blijkt dat 
de bedrijfskosten voor huisvuilinzameling bij particuliere 
bedrijven stukken lager ligt dan bij gemeentelijke. Verge
lijking per ton, per inwoner en per aansluiting leert dat 
het particuliere bedrijf steeds in het voordeel is. 

- Het overdragen van de stoffen aan een ander. 'Bij de over
dracht gaat de zorg voor de stoffen over van de oorspronke
lijke houder op degene aan wie ze worden overgedragen. Hier
bij kan met name gedacht worden aan de vele particulie~e 
transac~~es met afval (meegeven van oud-papier, schillen 
e.d.)' . Ook gedacht kan worden aan padvinders, het Leger 
des Heils, schoolkinderen, voetbalverenigingen etc. die huis
houdelijke afvalstoffen en/of grof huisvuil inzamelen om er 
een goed doel mee te dienen. Handelaren in oude lompen en 
oude materialen en commerciële oud-papier-verzamelaars, be
drijven die op afroep grof huisvuil komen halen etc. 

- Het achterlaten daarvan op een daartoe ter beschikking gestel
de plaats bijvoorbeeld door de gemeente geplaatste of goedge
keurde papierbakken, containers en dergelijke. 

In artikel 3 Afvalstoffenwet is vastgesteld dat de gemeentebe
sturen ervoor zorgdragen dat tenminste eenmaal per week de huis
houdelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar 
grondgebied gelegen perceel waar zodanige stoffen geregeld in 
een particulier huishouden kunnen ontstaan. Op verzoek van b en w 
kunnen gedeputeerde staten in het belang van een doelmatige inza
meling bepalen dat een langere periode dan eenmaal per week kan 
worden aangehouden of zelfs dat in het geheel geen inzamelplicht 
geldt. In dat geval dient het gemeentebestuur wel zorg te dragen 
voor een plaats waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden' 
huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. 
Verondersteld mag worden dat de meeste gemeenten nu over een ver
ordening als hierbovenbedoeld beschikken (op grond van art. 93 
lid 2 Aw. kunnen de bestaande verordeningen na het inwerking tre
den van de wet, 1 oktober 1979, nog voor een periode van ten hoog
ste twee jaar blijven bestaan. In deze periode kunnen de verorde
ningen aan de Afvalstoffenwet worden aangepast). 
Om de gemeentebesturen behulpzaam te zijn bij het inspelen op het 
nieuwe wettelijke regime van de Afvalstoffenwet publiceerde de 
Vereniging van ~~derlandse Gemeenten een boekje 'Gemeente en Af-
valstoffenwet' . Het bestaat uit twee delen: een model-afval-
stoffenverordening, die overigens meer onderwerpen bevat dan waar-
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toe de wet verplicht en een modelverordening reinigingshef
fingen. 

Hebben gemeenten een inzameltaak ten aanzien van componenten 
die uit hergebruiksmotieven apart worden gehouden? Geschei
den inzameling valt onder de gemeentelijke verantwoordelijk
heid, echter pas op het moment dat de rijksoverheid, in een 
amvb op grond van art. 30 Aw., de gescheiden inzameling voor 
een bepaalde component voorschrijft. Dit is tot op heden nog 
niet gebeurd. 

Kan de gemeente de componenten niet op dezelfde W~Jze inzame
len als het overig afval, dat wil zeggen regelmatig huis-aan
huis? Bij de inzameling door particulieren zijn de burgers na
melijk niet verzekerd van een voldoende stabiele afvoer van de 
componenten. De prijsbeweging kan de inzamelaar meer of minder 
actief doen zijn, met het gevolg dat de huis-aan-huis inzame
ling onregelmatig wordt. Dit probleem kan door de gemeente on
dervangen worden door het garanderen van een stabiele bodem
prijs voor bepaalde componenten (bijvoorbeeld papier). 
Vele gemeenten betalen voor de verwijdering vin hun afval een 
bepaald bedrag per ton. Iedere ton die niet in het traditione
le circuit belandt betekent een besparing. Op die grond kunnen 
gemeenten voorstanders zijn voor een zo groot mogelijke en sta
biele inzameling. Toch gaan gemeenten zelf nog niet over tot 
het regelmatig huis-aan-huis inzamelen van componenten die uit 
hergebruiksmotieven apart worden gehouden vanwege de daaraan ge
bonden kosten. Huis-aan-huis inzameling is veelal een kostbare 
zaak, de kosten wegen nog niet tegen de baten op. 

Kan de burger verplicht worden gesteld bepaalde componenten af
zonderlijk aan te bieden? Krachtens art. 2 lid l Aw. kunnen bij 
gemeentelijke verordening voor de burgers geldende regels ter 
bevordering van gescheiden inzameling - met name betrekking heb
bend op het gescheiden aanbieden van de betrokken afvalstoffen -
worden gesteld, terwij 1 op grond van het tweede lid van art. 2 
Aw. bij amvb met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde 
verordening nadere regels kunnen worden voorgeschreven. 
(Zo'n amvb is tot nu toe nog niet tot stand gekomen). 
In de model-afvalstoffenverordening van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten is in art. 12 een mogelijkheid tot het geschei
den aanbieden van categorieën van huishoudelijke afvalstoffen 
geschapen; 
Artikel 12. 
Het is, in afwijking van het in de vorige paragrafen van dit 
hoofdstuk bepaalde, verboden de volgende categorieën van huis
houdelijke afvalstoffen, anders dan afzonderlijk, over te dra
gen of aan te bieden aan de inzameldienst of achter te laten op 
een daartoe ter beschikking gestelde plaats: a ... , b ... , enz. 
Voor zover het gemeentebestuur toepassing geeft aan art. 12 en 
daarmee de burger, indien hij zich van een aangewezen categorie 
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afvalstoffen wenst te ontdoen, verplicht deze afzonderlijk 
aan de inzameldienst aan te bieden, blijft de mogelijkheid 
bestaan om deze categorie huishoudelijke afvalstoffen aan 
anderen over te dragen of aan te bieden. Gedacht kan bij
voorbeeld worden aan glas. De verplichting tot afzonderlijke 
aanbieding heeft alleen betrekking op aanbieding aan de in
zameldienst. Duidelijk is dat wanneer toepassing aan een be
paling als art. 12 wordt gegeven, er een garantie moet zijn 
dat de hierin vastgelegde verplichting ook kan worden nage
komen. De nodige voorzieningen hiertoe zullen moeten worden 
getroffen en een goede voorlichting zal moeten worden gegeven. 

3.7. De huishoudelijke probleemstoffen 

In de Wet chemische afvalstoffen is nader geregeld dat men 
zich van chemische afvalstoffen en van afgewerkte olie slechts 
mag ontdoen door overdracht aan een daartoe krachtens ministe
riële vergunning bevoegde inzamelaar. De wet geldt echter niet 
voor zover deze stoffen afkomstig zijn van particuliere huis
houdens en van kleine bedrijven (art. 2 WCA). Deze vallen daar
door onder het huishoudelijk afval en kunnen gewoon aan de ge
meentelijke inzameldienst worden meegegeven, wat in de practijk 
betekent dat deze naar hun aard zeer schadelijke stoffen op de 
voor het huishoudelijk afval gebruikelijke manier verwerkt wor-
den namelijk storten op of in de bodem. De gevolgen voor het milieu 
zijn niet moeilijk te raden. Niet zonder reden worden deze stof
fen daarom probleemstoffen genoemd. 
Van deze afvalstoffen (bijvoorbeeld oude batterijen, verfresten, 
lijm, kwikthermometers, cosmetica-artikelen, afgewerkte olie etc.) 
worden er volgens het Instituut voor Afvalstoffenonderzoek jaarlijks 
tenminste 6 miljoen kilo met het gewoon huisvuil ter verwerking 
aangeboden of verdwijnt rechtstreeks via gootsteen of straatkolk 
in de riolering en vervolgens in het oppervlaktewater. Gelukkig 
groeit bij steeds meer overheden, particuliere bedrijven en in
stellingen het besef dat met deze probleemstoffen zorgvuldig moet 
worden omgegaan. Het vooraf gescheiden inzamelen van probleemstof
fen kan veel problemen, tijd en emoties achteraf voorkomen. De met 
een preventief beleid van gescheiden inzameling gepaard gaande ex
tra kosten vallen, vergeleken m~t de kosten die moeten worden ge
maakt bij de verwerking van afval of bij de zuivering van afval
water, erg mee en vallen vrijwel in het niet bij de kosten van op
ruiming bij bodemsaneringsgevallen. 
De noodzaak van een goed gestructureerde, gecoördineerde aanpak 
in goed , samenspel tussen gemeenten, provincies, rijk en bedrijfs
leven wordt steeds duidelijker. In een brief aan de provinciale 
besturen van 24 juli 1981 wees de toenmalige minister van V en M 
al op het belang van het tot stand komen van regionale inzamel
depots voor chemisch afval. In antwoord op een schrijven van de 
Centrale raad voor de milieuhygiëne (10 juni 1982) onderstreepte 
de toenmalige staatssecretaris van V en M het belang van een zo
veel mogelijk gecoördineerde aanpak van de inzameling van pro-
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bleemstoffen, ook om wildgroei te voorkomen. Bij de behandeling 
van de begroting voor 1983 van milieuhygiëne werd door verschil
lende kamerleden gewezen op het belang van het goed op gang ko
men van de inzameling van probleemst2~fen, hetgeen ook door mi
nister Winsemius werd onderschreven . 

In het Afvalstoffenplan van de provincie Noord-Brabant (dat in
middels door de Kroon is goedgekeurd) wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de huishoudelijke probleemstoffen. Het provinciaal 
bestuur meent dat de verwerking van deze stoffen, die op grond 
van hun samenstelling chemische afvalstoffen zijn, speciale 
voorzieningen behoeft. 
Omdat er doorgaans geen alternatieve mogelijkheid is om zich 
van deze stoffen te ontdoen, worden ze volgens de provincie 
gelijktijdig met het huishoudelijk afval aangeboden. Een ge
scheiden inzameling wordt daarom noodzakelijk geacht. Het af
valstoffenplan draagt de gemeenten op om uiterlijk binnen een 
half jaar zorg te dragen voor de voorzieningen die het de bur
ger mogelijk maken deze probleemstoffen gescheiden van het an
dere afval aan te kunnen bieden. De provincie acht het daarom 
noodzakelijk dat de gemeenten de gescheiden inzameling van deze 
afvalstoffen bij verordening regelen. Hoe de gemeenten de ge
scheiden inzameling kun25n organiseren heeft de VNG in een bro
chure nader uitgewerkt . 

De in deze brochure geschetste opzet gaat uit van een betrekke
lijk eenvoudige inzameling op gemeentelijk niveau en een verder
gaande inzameling op provinciaal niveau . 
Bij de gemeentelijke depots of inzamelpunten wordt de mogelijk
heid geschapen kleine hoeveelheden probleemstoffen van particu
lier huishoudens en de daarmee naar aard vergelijkbare probleem
stoffen van kleine bedrijven te leveren. Deze stoffen zullen in 
zeer veel gevallen stoffen zijn waarop de WCA niet van toepassing 
is (art. 2 WCA). In de gevallen waarop de WCA wel van toepassing 
is - bijvoorbeeld bij bewaring op het depot van chemische afval
stoffen of afgewerkte die die afkomstig zijn van druk-, kopieer-
en stencilwerkzaamheden op kantoren - is wel een WCA-vergunning van 
de minister van VROM vereist. Deze vergunning kan, indien de hin
derwetvergunning in orde is (het opslaan van probleemstoffen is 
vrijwel altijd hinderwetvergunningplichtig) in beginsel vlot wor
den verkregen voor de inzameldepots, aldus een mededeling van het 
ministerie van VROM. De bereidwillige opstelling van het ministe
rie komt voort uit het aan de inzameling van probleemstoffen ge
hechte belang. 
Bij regionale depots worden de in de verschillende gemeenten in
gezamelde probleemstoffen geconcentreerd. Ook kunnen deze depots 
een zeer belangrijke functie vervullen voor de kleine minder fre
quent voorkomende partijen chemisch afval v~n bedrijven en instel
lingen (bijvoorbeeld tuinders, wassirijen, garagebedrijven etc.). 
Voor de opslag en behandeling van zulke hoeveelheden uiteenlopen
de gevaarlijke stoffen is strikte naleving van de diverse vergun
ningen vereist. Voor een regionaal depot is een hinderwetvergun
ni ng vereist en tevens een bewaarvergunning krachtens art. 8 WCA 
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voor chemisch afval en krachtens art. 25 WCA voor afgewerkte 
olie. Deze bewaarvergunning wordt slechts verleend als voor 
het depot de noodzakelijke milieuvergunningen ingevolge de 
Hinderwet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Wet 
inzake de luchtverontreiniging aanwezig zijn. 
Een belangrijke rol kan verder zijn weggelegd voor de detail
handel bij de inzameling van branche-eigen probleemstoffen. 
Apothekers nemen oude medicijnen in, fotohandelaren fotoche
micaliën en oude batterijen en garages afgewerkte olie. Pro
blemen met voorschriften zullen in het algemeen niet optreden, 
omdat het meestal gaat om kleine hoeveelheden van dezelfde 
stoffen, die ook nieuw te koop worden aangeboden. 

Het bovenstaande gaat om een technisch aspect, namelijk hoe 
de gemeenten de gescheiden inzameling kunnen organiseren, dat 
vrij eenvoudig kan worden opgelost. Meer aandacht zal besteed 
moeten worden aan de wijze waarop de bevolking op de geschei-
den inzameling wordt voorbereid c.q. gemotiveerd wordt om een 
actieve bijdrage aan de vermindering van de milieuproblematiek 
te geven. Niet volstaan kan worden met het per verordening ver
bieden van het zich anders dan op een nader in de verordening aan 
te geven wijze ontdoen van probleemstoffen. Van strafbepalingen moet 
in dit verband niet te veel verwacht worden, met strafbepalingen 
alleen wordt geen milieubeleid gemaakt. Een actief voorlichtings
beleid waarbij de burger gewezen wordt op zijn verantwoordelijk
heid voor het behoud van het milieu zal meer effect sorteren. 
Ook een uitgebreide informatie over het nadeel dat de probleem
stoffen opleveren voor het milieu is onontbeerlijk. Velen zijn 
niet op de hoogte van de schadelijke eigenschappen die deze af
valstoffen hebben. Wie zijn gebroken koortsthermometer in de 
vuilnisbak gooit zal dat niet doen omdat hij niet op de hoogte 
is van de uitwerking die het kwik uit die thermometer op de bo-
dem kan hebben. Dit geldt voor meer afvalstoffen die regelmatig 
in de gezinnen vrijkomen. 

3.8. Slotbeschouwing 

Hergebruik of het anderszins met het oog op de bescherming van 
het milieu beperken van het ontstaan van afvalstoffen hebben 
de laatste jaren in toenemende mate aandacht gekregen. De in 
korte tijd sterk opgelopen belasting van het leefmilieu en 
vooral een toenemend zich realiseren van de gevolgen daarvan, 
hebben belangrijk bijgedragen tot de bewustwording van het feit 
dat voorkomen beter is dan genezen. Om het milieu te beschermen 
is het beter van het begin af het ontstaan van vervuiling te 
vermijden, dat later de gevolgen ervan te bestrijden. 
De artikelen 27 tot en met 30 van hoofdstuk 5 van de Afvalstof
fenwet geven de mogelijkheid om bij amvb regels te stellen in 
het belang van hergebruik of van het anderszins met het oog op 
de bescherming van het milieu beperken van het ontstaan van Î~
valstoffen. Ondanks dat de regering in verschillende moties 
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werd riitgenodigd om op korte termijn zoveel mogelijk te wer
ken naar preventieve maatregelen op grond van hoofdstuk 5 
Aw., is de regering tot op heden niet gekomen tot het nemen 
van dergelijke maatregelen. Dit komt enerzijds vanwege de 
noodzaak alle relevante gevolgen van de te nemen maatrege
len vooraf goed te overzien. Het gaat hier namelijk om vaak 
ingrijpende voorschriften, aan iedere maatregel zal steeds 
een zorgvuldige beoordeling van alle aspecten moeten voor
afgaan. Dat dit een heleboel tijd kost aan onderzoek, over
leg en een zorgvuldige afweging zal niemand verbazen. Boven-
dien moeten de maatregelen op dit terrein in een zo ruim mo
gelijk kader bekeken worden. Bezien moet worden of op inter
nationaal niveau tot afspraken gekomen kan worden. Anderzijds 
is men op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer de mening toegedaan dat, zolang men 
overleg kan voeren met het bedrijfsleven en men via dit overleg 
tot overeenstemming kan komen, het nemen van maatregelen niet 
noodzakelijk is. Pas wanneer er een conflictsituatie tussen 
regering en bedrijfsleven ontstaat en overeenstemming niet 
meer mogelijk is, leidt dit eventueel tot het nemen van een 
amvb. Daarom is er tot nu toe nog geen enkele amvb op grond 
van hoofdstuk 5 Aw. tot stand gekomen en zal dit in de nabije 
toekomst ook niet gebeuren. De regering verkiest dus de over
legsituatie met het bedrijfsleven boven het nemen van een maat
regel. Van de mogelijkheden die hoofdstuk 5 Aw. biedt valt in 
de toekomst dus voorlopig niets te verwachten! 

Ten aanzien van de gescheiden inzameling door de gemeente van 
bepaalde voor hergebruik in aanmerking komende componenten 
in het huishoudelijk afval kan geconcludeerd worden dat een 
burger bij gemeentelijke verordening verplicht kan worden ge
steld, indien hij zich van een aangewezen categorie afvalstof
fen wenst te ontdoen, deze afzonderlijk aan de inzameldienst 
aan te bieden (art. 2 lid 1 Aw.). Bijamvbkan de gemeente 
weer worden verplicht di~ in de verordening op te nemen. 
(art. 2 lid 2 Aw.). Met het per verordening verplichten tot 
het afzonderlijk aanbieden van een aangewezen categorie af
valstoffen kan niet worden volstaan. Wordt deze verplichting 
namelijk in de gemeentelijke verordening opgenomen dan moet er 
een garantie zijn dat deze verplichting ook kan worden nage
komen. De nodige voorzieningen hiertoe zullen moeten worden 
getroffen en goede voorlichting zal moeten worden gegeven. 
Het voorgaande geldt evenzeer voor het per verordening verbie
den van het zich anders dan op een nader in de verordening aan 
te geven wijze ontdoen van probleemstoffen. Van strafbepalingen 
moet in dit verband niet te veel worden verwacht. Met strafbe
palingen alleen wordt geen milieubeleid gemaakt. Een regelma
tige huis-aan-huis inzameling van componenten die uit herge
bruiksmotieven apart worden gehouden is veelal een kostbare 
zaak. Gemeenten zullen hiertoe dan ook niet gemakkelijk overgaan 
vanwege het kostenaspect. Worden echter bij amvb (art. 30 Aw.) 
regels gesteld ertoe strekkende dat huishoudelijke afvalstof
fen behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie 
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afzonderlijk worden ingezameld, dan valt de gescheiden inza
meling verplicht onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
De gescheiden inzameling door particulieren kan door de ge
meenten worden gestimuleerd door het garanderen bij verorde
ning van een stabiele bodemprijs voor bepaalde componenten 
(bijvoorbeeld papier). De prijsbeweging kan de inzamelaar 
namelijk meer of minder actief doen zijn met het gevolg dat 
de huis-aan-huis inzameling onregelmatig wordt. Hierdoor kan 
de burger niet meer rekenen op een regelmatige afzetmogelijk
heid en neemt zijn bereidheid om zoveel mogelijk apart te 
houden af. De componenten belanden dan in het traditionele 
circuit. Vele gemeente betalen voor de verwijdering van hun 
afval een bepaald bedrag per ton. Iedere ton die dus niet in 
het traditionele circuit belandt betekent een besparing. De 
provincie dient dan ook ervoor zorg te dragen dat de garantie 
van een bodemprijs voor bepaalde componenten door de gemeen
ten bij verordening geregeld wordt. 
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4. De financiële bepalingen van de Afvalstoffenwet 

4.1. Inleiding 

In het hoofdstuk 'Financiële Bepalingen' van de Afvalstof
fenwet wordt aan de rijksoverheid in de artt. 56, 57 en 58 
en aan de gemeentelijke overheden in art. 62 de mogelijk
heid geboden heffingen in te stellen. 
Aan deze' heffingenstelsels ligt ten grondslag het beginsel 
'de vervuiler betaalt', een principe dat eveneens uitgewerkt 
wordt in andere milieuwetten en in internationale opvattin
gen 
Van bovengenoemde wetsartikelen is art. 62 het enige dat in 
werking getreden is (op 1 oktober 1979, Stb. 1979, 425). De 
artt. 56, 57 en 58 zijn nog niet in werking getreden en hef
fingenbesluiten op grond van deze artikelen hebben dan ook 
nog geen concrete vorm gekregen. Verscheidene besluiten zijn 
in voorbereiding, maar zij zijn nooit meer dan concepten ge
worden. Deze concepten zijn enige tijd geleden terzijde gelegd, 
omdat sinds enkele jaren de totale methode van financiering 
van het milieubeleid ter discussie staat. 
In het voorjaar van 1984 zal door de regering aan het parle
ment de Nota herzi2ning financieringsstructuur milieubeleid 
aangeboden worden . Naar aanleiding van deze nota zal er een 
discussie gevoerd worden over de financieringsmethode. Hierbij 
zal aan de orde komen in hoeverre financiering dient te ge
schieden uit heffingen of uit algemene middelen, wat directe 
en indirecte kosten van milieubeleid zijn en er zal aandacht 
geschonken worden aan het beginsel 'de vervuiler betaalt'. 
Zeker is dat in het kader van de deregulering wordt gestreefd 
naar vermindering van het aan3a1 milieuheffingen en naar ver
eenvoudiging van de stelsels . In het Actieprogramma inzake 
deregulering op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu
beheer (zie 1.1.) worden wijzigingen in het financieringsbe
leid milieubeheer aangekondigd. Met betrekking tot het hef
fingenstelsel van hoofdstuk VIII van de Afvalstoffenwet wordt 
gezegd dat een koppeling tussen eventueel in te stellen hef
fingen op grond van de Afvalstof fenwet en de Wet Chemische 
Afvalstoffen aan de eindfase van de verwerking van afvalstof
fen gewenst is. 
'Eventueel in te stellen heffingen op grond van de Afvalstof
genwet en de Wet chemische afvalstoffen zullen worden gek~p
peld aan de eindfase van de verwerking van afvalstoffen' • 

Of er heffingen worden ingesteld op basis van de Afvalstoffen
wet is dus nog niet met zekerheid te zeggen. Indien zij er op 
den duur komen zullen zij naar alle waarschijnlijkheid een an
der gezicht krijgen dan d5 heffingen die in de memorie van toe
lichting Afvalstoffenwet voorgesteld werden, dit in verband 
met het streven naar meer integratie en deregulering binnen het 
milieubeleid. Vanwege de onzekerheid omtrent de toekomst van 
heffingen op grond van de Afvalstoffenwet zijn zij ook onbe
sproken gegleven in de begroting van het ministerie van VROM 
voor 1984 . · 
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De basis die de Afvalstoffenwet thans biedt voor het in
stellen van rijksheffingen wil ik desalniettemin behande
len. Dit geschiedt aan de hand van de wetsteksten, de memo
rie yan toelichting Afvalstoffenwet, de Nota milieuheffin
gen en de literatuur. Hierbij komen de soorten heffingen, 
de procedure van het vaststellen van heffingenbesluiten, het 
bestedingenkader van de opbrengsten en het principiële uit
gangspunt 'De vervuiler betaalt' aan de orde. 
Dat zich op dit vlak in 1984 ontwikkelingen in een andere 
richting kunnen voordoen, dient hierbij wel in het oog te 
worden gehouden. 

De gemeentelijke overheden kunnen op basis van art. 62 Aw. 
een reinigingsheffing instellen. Dit betekent een uitbrei
ding van het gemeentelijke belastinggebied, omdat vóór de 
inwerkingtreding van art. 62 Aw. - zie pag. 1 - de gemeente 
de kosten van afvalverwijdering slechts via het heffen van 
reinigingsrechten ex art. 277 Gemeentewet kon financieren. 
Thans heeft de gemeente de keuze tussen het heffen van rei
nigingsrechten of het instellen van een reinigingsheffing op 
grond van de Afvalstoffenwet, afvalstoffenheffing genoemd. 
Informatie van zowel het ministerie van binnenlandse zaken 
als de VNG maakte duidelijk dat men niet kan zeggen dat de 
gemeenten de voorkeur aan een van beide methoden geven. De 
keuzevrijheid levert een verschillend beeld op. De redenen 
om voor de ene dan wel de andere methode te kiezen komen aan 
de orde in 4.3. Hierin worden de gemeentelijke financierings
methoden besproken waarbij de kosten van de in samenwerkings
gebiedverbanden verrichte werkzaamheden met betrekking tot 
afvalverwijdering betrokken worden. 
Het zie t er overigens naar uit dat het gemeentelijke finan
cieringssysteem buiten de Nota herziening financieringsstruc
tuur milieubeleid gehouden wordt. 

De provincie heeft op basis van de Afvalstoffenwet een coör
dinerende en integrerende taak gekregen. De wet biedt de pro
vincie echter niet de mogelijkheid deze taak door middel van 
heffingenstels els t e financie ren. De provincie kan geen hef
fingen instellen; zij moet haar middelen verkrijgen uit ande
re bronnen. Hiertoe behoren de inkomsten uit het provincie
fonds, de provinciale belastingen en de specifieke doeluitke
ringen voor de taak krachtens de Afvalstoffenwet van de cen
trale overhei d. Een laatste pa ragraaf is gewijd aan de provin
ciale f inancieringsstructuur met betrekking tot de uitvoering 
van de Afvals toffenwe t. 

4.2. Rijksheffingen op basis van de Afvalstoffenwet 

4.2.1. Soorten heffingen 

Blijkens de considerans beoogt de Af valstof fenwet in 
het be l ang van de bescherming van he t milieu de belas
ting daarvan door afva lstoffe n verder te bepe rken en 
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daartoe wettelijke regelen te stellen. Het betreft 
hier huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken en 
andere - al dan niet van bedrijven afkomstige - af
valstoffen waarvoor nog geen in het bijzonder daarop 
gerichte wettelijke regeling geldt. · 
In het kader van deze doelstelling is aan de centrale 
overheid een taak toebedeeld die gerealiseerd moet wor
den met behulp van twee instrumenten, het instrument 
van fysieke reguleringen (verboden, geboden, product
normen) en dat van heffingen. 
De Afvalstoffenwet geeft de basis voor een drietal hef
fingen. Art. 56 biedt de basis voor het instellen van 
productheffingen in het belang van het bevorderen van 
hergebruik of van het anderszins met het oog op de be
scherming van het milieu beperken van het ontstaan van 
afvalstoffen. Deze productheffingen kunnen worden ge
legd op goederen, die na het gebruik waarvoor zij be
stemd zijn in de belangrijke mate bijdragen aan het 
afvalprobleem. Dit zijn goederen die na het gebruik 
waarvoor ze bestemd waren, tengevolge hun aard, samen
stelling, gewicht of volume: 
a. in mindere mate dan wenselijk zou zijn zich er toe 

lenen te worden hergebruikt of voor hergebruik ge
schikt te worden gemaakt; 

b. als afvalstof niet of zeer moeilijk - anders dan door 
hergebruik - doelmatig verwijderd kunnen worden; 

c. de hoeveelheid afval bovenmatig doen toenemen of 
d. in aanmerkelijke mate als zwerfvuil in het milieu 

plegen terecht te komen. 
De opbrengst wordt besteed aan maatregelen die vervanging 
van deze goederen door minder milieubelastende goederen 
bevorderen. 

In art. 57 is vervolgens de regeling voor een bijzondere 
productheffing neergelegd, namelijk voor een heffing die 
de. financiering beoogt van kosten die zijn verbonden aan 
de uitvoering van de Afvalstoffenwet, voorzover zij in 
het bijzonder verband houden met de verwijdering van auto
wrakken en van kosten van maatregelen die anders dan ter 
uitvoering van deze wet in het bijzonder zijn getroffen 
met het oog op die verwijdering. 

Een tweede categorie heffingen vormen de heffingen op grond 
van art. 58. Zij kunnen worden ingesteld ter bestrijding van 
kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de Afvalstof
fenwet en van kosten van maatregelen die anders dan ter uit
voering van deze wet in het bijzonder zijn getroff en in het 
belang van de beperking van de belasting van het milieu door 
afvalstoffen. Hierbij moeten de kosten van artt. 56 en 57 
worden uitgezonderd. 
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Aan de heffing van art. 58 worden onderworpen: 
a. houders van vergunningen voor afvalinrichtingen 

(vergunningen verleend krachtens art. 33 Aw.'); 
b. houders van ontheffingen van art. 54 Aw. 

Zoals boven reeds gezegd is, is nog geen van de wets
artikelen in werking getreden en zijn geen heffingen
besluiten tot stand gekomen. Indien de heffingenstel
sels, waarin de wet nu voorziet, worden uitgevoerd, 
kunnen uit het geheel der onderscheidenlijke heffingen 
de kosten van uitvoering van de Afvalstoffenwet, als
mede de kosten van maatregelen, die in het bijzonder 
ter voorkoming of beperking van de belasting van het 
milieu door afvalstoffen worden getroffen, worden ge
financierd. 

Hoewel alle heffingen worden ingesteld in het belang 
van beperking van milieuverontreiniging door afvalstof
fen en de opbrengsten aan dit belang ten goede komen, 
is er toch een verschil tussen het motief tot instel
len van heffingen krachtens artt. 57 en 58 enerzijds 
en die van art. 56 anderzijds. De heffingen van artt. 
57 en 58 worden bestemmingsheffingen genoemd. Zij vin
den hun bestemming binnen het uitgavenkader van de Af
valstoffenwet. Het motief van het instellen van deze 
heffing is het financieringsmotief. Uit de heffingen 
van art. 57 worden maatregelen die de overheid neemt 
in verband met de verwijdering van autowrakken gefinan
cierd (de provinciale plannen terzake de verwijdering 
van autowrakken, het inrichten van gemeentelijke ter
reinen of het treffen van andere voorzienin§en om de 
doorstroming van autowrakken te verzekeren ), een en 
ander voorzover deze kosten niet reeds kunnen worden 
bestreden uit de opbrengst0van bij de verwijdering 
teruggewonnen materialen • 
De heffing van art. 58 dient ter bestrijding van uit
gaven die rijk en provincie in verband met de uitvoe
ring van de Afvalstoffenwet doen (het opstellen van 
provinciale plannen, het ve rlenen van vergunningen, 
het toezicht op de naleving van de wet en kosten van 
eventuele vergoedingen voor schade die houders van ver
gunningen kunnen lijden ten gevolge van wijzigintlof 
intrekking van hun vergunning (zie art. 55 Aw.) . 
De heffing van art. 56 onderscheidt zich van de zo
juist genoemde omdat de productheffing van art. 56 niet 
slechts een bes temmingsfunctie heeft, maar tevens een 
regulerende functie. Volgens de memorie van toelichting 
hoeft bij een heffing op grond van art. 56 geen van deze 
functies het primaat te hebben. 
'Het gaat om heffingen die - ongeacht het primaire mo
tief waarvoor ze in leven zijn geroepen - in de prac
tijk zowel een regulerende werking hebben (dat wil zeg
gen de vervuilers stimuleren om hun verontre iniging te-
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rug te brengen) als ook een bestemming kennen iy
2
het 

uitgavenkader van de desbetreffende milieuwet' • 
Een uitleg met een voorbeeld hiervan is in de memorie 
van toelichting te vinden: 
'Algemeen gesproken kan( .•. ) het hoofdmotief tot de 
instelling van de heffing liggen zowel in de toereke
ning van bepaalde kosten als ook in het stimuleren 
- via het opleggen van een heffing - van minder ver
vuilende alternatieven. Een voorbeeld van het eer
ste geval is een project gericht op onderzoek -
en ontwikkelingswerk ten einde een bij het gebruik 
minder probleemgevende drukinkt te ontwikkelen. Als 
de kosten hiervan worden gelegd op de met deze druk
inkt behandelde producten, kan men in genoemde ter
minologie van de heffingen, spreken van ee~ bestem
mingsheffing. Wordt daarentegen een heffing gelegd 
op een uit het oogpunt van het afvalbeleid qua hoe
veelheid terug te dringen product (vergelijk bijvoor
beeld artikel 27, eerste lid, onder c) dan gaat het 
primair om een zogenaamde regulerende of sturende func
tie van de heffing gericht op de stimulering van een 
uit beleidioogpunt minder bezwaarlijk substituut of 
alternatief. Een heffing op eenmalige verpakking ter 
bevordering van retouremballage van duurzamy3 materi-
aal kan hier als voorbeeld worden genoemd' . 

De regulerende heffingen kunnen in hetzelfde effect 
voorzien als de fysieke reguleringen van art. 27 Aw. 
De heffingsobjecten van art. 56 zijn dezelfde milieu
belastende goederen als die die in art. 27 genoemd zijn. 
Heffingen en fysieke reguleringen dienen hier te wor
den aangewend in die mate dat ze elkaars werking ver
sterken. 
'Met name indien deze producten of stoffen langs ver
schillende wegen in het afval terecht komen en ieder 
van deze wegen weer hun eigen substitutiemogelijkhe
den hebben kan het dikwijls minder doelmatig zijn 
strikte regelen op te stellen. In die gevallen kunnen 
heffingen uit efficiencyoverwegingen voordelen bieden, 
aangezien zij de producenten in de gelegenheid stellen 
zich geleidelijk en tegen de maatschappelijk geringy~e 
kosten aan te passen bij de beleidsdoelstellingen' . 

De keuze welk instrument in een bepaald geval het beste 
kan worden gehanteerd, dient te worden gemaakt 13an de 
hand van afweging van alle relevante aspecten . Dit 
leidt tot de conclusie dat alvorens de regulerende hef
fingen/regels ter bevordering van hergebruik of het an
derszins beperken van het ontstaan van afval ingesteld 
kunnen worden, gedegen studies en beleidsafwegingen moe
ten plaatsvinden. 

Vooralsnog zijn hier niet meer dan theoretische beschou
wingen over te geven, omdat noch aan de uitvoering van 
art. 56, noch aan die van art. 27 gewerkt wordt. Er zijn 
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geen voorbereidingen voor heffingen op grond van art. 
56 geweest, er zijn geen concepten gemaakt. Als reden 
hiervan werd opgegeven dat het beleid er op gericht 
is art. 56 in samenhang met art. 27 uit te werken. Aan 
art. 27 wordt geen uitvoering gegeven, zolang de ge
stelde doelstellingen in een overlegsituatie met het 
bedrijfsleven kunnen worden bereikt. Volgens het mini
sterie van VROM is dit nog steeds het geval en bestaat 
er (nog) geen behoefte aan strikte regels. De uitvoe
ring van art. 56 is derhalve achterwege gebleven. 

De heffingen op grond van artt. 57 en 58 zijn wel in 
voorbereiding geweest. Blijkens informatie, ingewonnen 
bij het ministerie, heeft men een autowrakkenheffing 
(art. 57) en een heffing ex art. 58 voorbereid en hier
bij alle mogelijkheden die de wetsartikelen bieden uit
gewerkt in concepten. Zoals eerder vermeld zijn deze 
concepten terzijde gelegd in verband met de op handen 
zijnde Nota herziening financieringsstructuur milieu
beleid. 

Concluderend valt te zeggen dat over de werking en hef
fingen met het oog op terugdringen van milieuverontrei
niging door afval weinig concreets te zeggen is. Naar 
mijn mening behoort het accent van de heffingen op het 
financieringseffect te liggen. De opbrengsten dienen 
ter financiering van maatregelen ter beperking en voor
koming van milieuverontreiniging door afval. Teveel na
druk op het regulerende effect doet aan consumptieve be
voogding denken. 
Voor de gedachtenvorming over heffingen is van belang, 
dat volgens di

6
aankondiging in het Actieprogramma in het 

DROM-rapport heffingen alleen - indien zij al inge-
steld worden - op de eindverwerkingen kunnen worden inge
steld. 

4.2.2. Het bestedingenkader van de opbrengsten 

De opbrengsten van de eventueel in te stellen heffingen 
dienen besteed te worden binnen het kader van de doel
stellingen van de wet, zodat met het geheel der middelen 
geïnvesteerd wordt in de vermindering van milieuveront
reiniging door afvalstoffen. 
De opbrengsten van de productheffingen van art. 56 strek
ken tot bestrijding van kosten van maatregelen die vervan
ging van milieubelastende goederen bevorderen. Hierover is 
niets concreets op te merken. 
De opbrengsten van de heffingen ex. artt. 57 en 58 dienen 
allereerst ter bestrijding van de kosten verbonden aan de 
uitvoering van de wet. Op de aard van deze kosten wordt 
ingegaan in de memorie van toelichting. Er zijn in de eer
ste plaats uitgaven verbonden aan de uitvoering van een aan
tal directe taken die door de wet aan de overheid worden op-
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gedragen. Als voorbeelden hiervan worden genoemd: 
het opstellen van de provinciale plannen, het verle-
nen van vergunningen, het toezicht op de naleving 
van de wet. In de tweede plaats vallen onder de kos-
ten van de overheid eventuele vergoedingen voor schade 
die houders van vergunningen kunnen lijden ten gevolge 
van wijziging of intrekking van hun vergunning (zie 
art. 55 Aw.). Verder dienen de opbrengsten van de hef
fingen ex artt. 57 en 58 ter bestrijding van de kosten 
van maatregelen die de overheid - anders dan in het 
strikte kader van de uitvoering van de wet en het toe
zicht op de naleving daarvan - treft in het belang van 
het voorkomen, beperken, verwijderen of hergebruiken 
van afvalstoffen. In het bijzonder vallen hieronder 
kosten besteed aan onderzoek en ontwikkelingswerk met 
bovengenoemde oogmerken, maar ook de kosten van afval
maatregelen die rechtstreeks bedoeld zijn de beperking 
van de hoeveelheid respectieveli11 het hergebruik te 
verwezenlijken of te bevorderen . In de memorie van 
antwoord wordt nader op deze materie ingegaan. De pro
ductheffing van art. 57 is bedoeld om in beginsel alle 
kosten van verwijdering van autowrakken en wrakken van 
andere (bij amvb aangewezen) voertuigen te dekken. Daar
bij dient rekening gehouden te worden met de eventuele 
opbrengsten van hergebruik van bij de verwijdering van 
vrijgekomen stoffen alsmede met inkomsten uit eventuele 
retributies. Omdat het hier een bestemmingsheffing be
treft zal de hoogte van de heffing bepaald worden door 
de voor de verwijdering te maken kosten door diegene 
die met de verwijdering zijn belast. Dit kunnen zowel 
de provincies als de gemeenten zijn. Uit de opbrengsten 
van de heffingen van art. 58 worden alle uitgaven van 
uitvoering van de wet en kosten van maatregelen in ver
band met de verwijdering van andere dan in art. 57 be
doelde afvalstoffen gefinancierd. Expliciet wordt ge
zegd dat kosten van inzameling en verwerking van afval
stoffen door gemeenten of samenwerkingsver~Snden niet 
uit de heffingen vergoed dienen te worden . Deze kos
ten kunnen de gemeenten zelf financieren uit de in te 
stellen reinigingsrechten of afvalstoffenheffing. 
In de Nota milieuheffingen wordt een analyse van de split
sing in directe en indirecte uitgaven aangekondigd. Op ba
sis van deze analyse moeten aanwijzingen gegeven worden 
omtrent de omvang van het beslag op de algeT9ne middelen 
ter financiering van indirecte maatregelen . In de Nota 
herziening financieringsstructuur milieubeleid is het stand
punt van de regering over directe en indirecte kosten en 
de financiering uit heffingen/algemene middelen te ver
wachten. 

Uit de opbrengsten van de heffingen van art. 57 lid 1 en 
lid 3 en art. 58 lid 1 worden aan de provincies en ge
meenten bijdragen verstrekt in de ko s ten die zij maken 
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ter uitvoering van de Afvalstoffenwet. De wetgever 
heeft uitdrukkelijk niet gekozen voor een financie
ringssysteem waarbij de provincie heffingen kan in
stellen in verband met de uitoefening van de nieuwe 
taken die door de wet opgelegd zijn. Dit is gedaan 
vanwege de eenheid van beleid en naar analogie met 
de Wet inzake de luchtverontreiniging. De heffingen 
hebben een landelijk karakter en 'uit de heffingen
opbrengst kan dan een bijdrage aan de provincies 
gegeven worden, met behulp waarvan zij hun kosten 
van maatregelen mede kun20n financieren' aldus de 
memorie van toelichting . De provincie staat hier 
dus in een afhankelijke positie tegenover het rijk. 
Het rijk bepaalt de hoogte van de bijdrage en ook in 
welke kosten een bijdrage wordt gegeven. De wet (art. 
61 Aw.) spreekt over een 'bijdrage in de kosten', dit 
wil zeggen dat het rijk niet verplicht is de kosten 
van de provincie voor 100% te dekken. 
De regelen volgens welke uit de heffingen van artt. 
57 en 58 uitkeringen gedaan worden aan de provincies 
en andere openbare lichamen als een bijdrage in de 
door hen gemaakte kosten als bedoeld in genoemde ar
tikelen voorzover verbonden aan de uitvoering van de 
wet, moeten bij amvb, bij zogenaamde bijdragebeslui-
ten gesteld worden. Dit is bepaald in art. 61 lid 1 
Aw. Dit artikel is echter nog niet in werking getre-
den en bijdragebesluiten zijn derhalve nog niet gere
aliseerd. Thans ontvangen de provincies uitkeringen 
van het rijk die hun basis vinden in brieven van het 
ministerie aan de provincies. De uitkeringen hebben 
het karakter van voorschotten. Aan de provincies wor
den vaste bedragen verstrekt, die onlangs zijn verhoogd 
met een bepaald bedrag per inwoner. Deze bedragen zijn 
uitsluitend bedoeld ter financiering van de Afvalstof
fenwet. Of deze voorschottenregeling daadwerkelijk voor
uitloopt op de bijdragebesluiten in de zin van art. 61 
Aw., is ten zeerste de vraag nu het ministerie van VROM 
in het kader van de deregulering in de begroting een 

21 sanering van de specifieke doeluitkeringen aangekondigt 
Er wordt een besluit genomen af te stappen van het systeem 
van deze uitkeringen en het te vervangen door algemene uit
keringen aan provincies en gemeenten in het provincie-, 
respectievelijk het gemeentefonds. Gedacht wordt dat een 
bundeling van de specifieke doeluitkeringen in de fond-
sen bereikt zal zijn rond 1987. De verstrekking van spe
cifieke doeluitkeringen heeft hier namelijk ten doel de 
opbouw van provinciale en gemeentelijke milieuapparaten 
mede te ondersteunen. Indien deze in 1987 voldoende func
tioneren, kan met een algemene uitkering worden volstaan. 

' ... De overige bijdrageregelingen voor apparaatskasten 
(WGH, WCA, AW en Bodem) zullen per 1 januari 1987 worden 
samengevoegd tot één regeling voor de provincies. Omdat 
de milieu-apparaten t e r uitvoering van deze wetten nog 
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in een opbouwfase verkeren is overheveling van deze 
uitkeringen naar de fondsen vooralsnog niet mogelijk. 
Op basis van een per 1 januari 1987 af te ronden eva
luatie van de opbouw van de milieu-apparaten bij de 
lagere overheden zal tot de 2~erheveling naar de fond-
sen kunnen worden besloten' • 

Het gevolg van deze bundeling in de fondsen is dat de 
provincies en gemeenten zelf beslissen hoe zij de uit
keringen besteden. De doelgebondenheid van de huidige 
specifieke doeluitkeringen vervalt. Zoals het hele 
systeem van het instellen van heffingen wijzigingen 
zal ondergaan, zal het bestedingenkader van de heffin
gen eveneens anders zijn dan de regeling van art. 61 
beoogt. De manier van verlening van bijdragen is in 
studie en tevens wordt nader onderzocht welke kosten 
voor financiering uit heffingen in aanmerking komen. 

4.2.3. Het beginsel 'De vervuiler betaalt' 

In verband met het creëren en handhaven van een eerlijke 
concurrentie en het verbod van concurrentievervalsing 
binnen de Europese Gemeenschap (art. 92 EEG-verdrag) is 
het van belang dat de Lid-Staten de kosten van het milieu
beleid volgens dezelfde beginselen doorberekenen. De wijze 
van doorberekening geschiedt op basis van het beginsel 'De 23 
vervuiler betaalt' (in het vervolg 'het beginsel' genoemd) 
Als reden voor de aanvaarding van het beginsel wordt het sti
muleringseffect van heffingen gegeven: 
'Indien men de vervuilers de kosten van de strijd tegen de 
door hen veroorzaakte vervuiling laat dragen, zal dit hen 
aanmoedigen om de vervuiling te beperken of om minder ver
vuilende producten of technieken te zoeken en wordt aldus 
een rationeler ge24uik van de schaarse milieugoederen moge- · 
lijk gemaakt •.. ' . 

Het uitgangspunt van de Afvalstoffenwet is derhalve de eigen 
verantwoordelijkheid van de veroorzaker van de vervuiling en 
op hem worden de kosten door middel van heffingen verhaald. 
De heffingssubjecten van de rijksheffingen zijn voor de pro
ductheffingen: degenen die de betreffende goederen vervaar
digen, invoeren, ten verkoop in voorraad hebben, ten verkoop 
aanbieden, verkopen, afleveren of gebruiken. De heffingssub
jecten van de heffingen ex art. 58 zijn de houders van ver
gunningen en ontheffingen krachtens de Afvalstoffenwet. De 
laatsten kunnen de ingevorderde heffingen via hun tarieven 
weer doorberekenen aan de aanbieders van afvalstoffen. 

In tijden van financieringstekorten heeft hantering van het 
beginsel voor een op milieugebied actieve overheid het voor
deel, dat zolang er verontreinigers zijn er een financierings
brou voor het milieubeleid is. De kosten kunnen worden ver
haald op hen die ze veroorzaken, wat bij de kosten van af-
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valverwijdering betekent, dat iedereen een bijdrage 
levert in het totaal. 
In welke mate en voor welke kosten de vervuiler een 
bijdrage dient te leveren is niet duidelijk uit de 
tekst op te maken. Uit de brief van de minister van 
volksgezondheid en milieuhygiëne van 3 maart 1980 
blijkt dat een minderheid van de voorlopige centra
le raad voor de milieuhygiëne van mening is dat het 
beginsel niet van toepassing is op degenen die zich 
wat hun vervuiling betreft aan bepaalde nader te for
muleren normen houden. Het beginsel zou alleen va2

5 toepassing zijn op 'vermijdbare' verontreiniging 

Ook in de literatuur is deze mening verkondigd. A.L.C. 
Simons is de mening toegedaan dat slechts voor vermijd
bare vervuiling betaald hoeft te worden. 
'Een vervuiler is slechts diegene, die te veel loost, 
die vermijdbaar loost. Is de lozing onvermijdbaar 
dan spreekt men niet meer van vervuiling. Dit is het 
geval bij het uitademen van lucht ( .•. )bij bedrijven 
voor wat betreft de 2~erkelijk noodzakelijke afval 
bij hun productie' . 

In het verhalen van de kosten op de vervuiler moet men 
echter geen boete zien. Het beginsel als grondslag voor 
heffingen heeft een financieringsfunct ie . Ook de niet
vermijdbare vervuiling kan met een heffing belast wor
den, indien de opbrengsten maar hun weg vinden in de 
milieubescherming. De Afvalstoffenwet geeft ook duide
lijk aan dat de heffingen een financieringsfunctie heb
ben ten behoeve van de vermindering van de hoeveelheid 
a fval. Het beginsel kan dan ook gezien worden als een 
uitwerking van het profijtbeginsel: een vergoeding voor 
de kosten die de overheid maakt om de door de betaler 
veroorzaakte vervuiling op te ruimen. Zonder dat gezegd 
kan worden dat het profijt van de milieumaatregelen steeds 
aan de individuele vervuilers kan worden toegerekend, . kan 
toch gesteld worden dat de groep van betalende vervuilers 
profijt heeft. 
Heffingen hebben qua uitwe r king het kar akter van belas
tingen. Belastingen zijn gedwongen bijdragen van parti
culiere huishoudingen aan de overheid, waar geen recht
streekse individuele contraprestatie van de overheid 
tegenover staat en die krachtens algemene regelen en 
anders dan als s~7af wegens overtreding van de strafwet 
wordt gevorderd . Ook heff ingen z i jn gedwongen bij
dragen. De overheid dient de opbrengsten te benutten 
in het kader van de beperking van milieubelasting door 
afvalstoffen. Een juiste toepassing van de heffingen 
dient er toe te leiden dat zij beantwoorden aan het 
profijtbeginsel: de opbrengsten moeten worden gebruikt 
ter bes trijding van de kosten die de overheid in het be
lang van de ve rvuile rs maakt. Als D. Br üll de waterver
ontreinigingsheff ing bespreekt noemt hi j deze he ffing 
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'een belasting die duidelijk aan het veelgesmade en 
veelgeprezen profijtbeginsel beantwoordt'. Hij ziet 
de heffing als 'een vergoeding voor de kosten die de 
overheid moet maken om de2§oor de betaler veroorzaak-
te schade te herstellen' . 
Op grond van het . profijtbeginsel kunnen er naar mijn 
mening alleen bestemmingsheffingen en geen heffingen 
met een louter regulerende werking, waarvan de opbrengst 
geheel naar de algemene middelen afvloeit, worden inge
steld iets dat volgens de memori2

9
van antwoord van de 

Afvalstoffenwet wel mogelijk is • 
De besteding van de opbrengsten dient in het door de 
wet aangegeven kader te geschieden. Voor andere doel
einden mogen de opbrengsten niet aangewend worden. 

In de Nota herziening financieringsstructuur milieube
leid zal het beginsel aan de orde komen in navolging 
van de reeds bestaande discussie. De Adviescommissie 
inzake de voortgang van het industriebeleid (de com
missie Wagne3Ó constateerde in het Verslag van werk
zaamheden 3 moeilijkheden van de toepassing van het 
beginsel. Zonder voorbeelden te geven, stelt de commis
sie dat het in de practijk vaak niet haalbaar is de ver
vuiler te laten betalen. Naar de mening van de commissie 
dient het milieubeleid meer uit algemene middelen en min
der door heffingen gefinancierd te worden en moet de toe
deling van de kosten van mil ieumaatregelen worden getoetst 
aan het financieel-economisch incasseringsvermogen van de 
bedrijfstakken die met een milieumaatregel zullen worden 
geconfronteerd. 

Voor het instellen van milieuheffingen is het beginsel 
'de vervuiler betaalt' een positief uitgangspunt. Iedere 
vervuiler betaalt de door hem veroorzaakte kosten. De 
financiering van het milieubeleid mag niet ondergeschikt 
gemaakt worden aan economische motieven. De opbrengsten 
der heffingen moeten aangewend worden voor maatregelen 
die milieubelasting door afval tegengaan. Daarbij dient 
de overheid zoveel mogelijk kosten te voorkomen door een 
goede voorlichting over goederen die bijdragen t ot het 
afvalprobleem te geven. Er moet een onmiddellijk verband 
tussen het uitgavenkader en de reden tot instelling van 
de heffing zijn. Uiteindelijk is de mate van toelaten 
van doorberekening van de kosten verbonden aan de uitvoe
ring van en maatregelen op grond van de wet een politieke 
zaak. De grenzen van het profijtbeginsel geven ech ter aan , 
da t de algemene of indirecte kosten niet op de vervuiler 
verhaald dienen te worden. Tenslotte moet het beginsel 
nader geprofileerd worden in EEG-verband in verband met 
de mededingingsverhoudingen. 
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4.2.4. De vaststellingsprocedure van heffingenbesluiten 

De Afvalstoffenwet bepaalt dat de heffingen van de 
rijksoverheid bij algemene maatregel van bestuur, zo
genaamde heffingenbesluiten moeten worden vastgesteld. 
De Grondwet (art. 104) bepaalt dat heffingen van het 
rijk bij wet moeten worden geregeld. De wettelijke re
geling behelst de grondslagen van de heffingen. In de 
Afvalstoffenwet zijn de volgende basiselementen neer
gelegd: 
a. het subject van de heffing; 
b. het object van de heffing; 
c. het kader voor de bepaling van het tarief en 
d. het kader van de bestedingen van de opbrengsten. 

De wetgever heeft geen precieze aanduiding van subject 
en object van de heffing gegeven. De delegatie aan de 
Kroon (rijksoverheid) is vrij ruim. De wetgever heeft 
categorieën aangewezen en de Kroon heeft de bevoegdheid 
te bepalen hoe de heffingen binnen de categorieën gere
aliseerd worden. De keuze moet berusten op de resultaten 
van onderzoek naar de wijze een in de practijk zo eenvou
dig mogelijk hanteerbare en uit het oogpunt van redelijke 
en billi~fe lastenverdeling aanvaardbare heffing in te 
stellen . Het politieke beleid, de ervaringen opgedaan 
in de practijk, het onderzoek naar de beste methode van 
invordering van de heffingen bepalen de aanwijzing van 
subjecten voor de heffingen van de artt. 56 en 57 Aw. 
Het is ook de Kroon die bevoegd is het tarief te bepalen, 
de goederen waarop een productheffing kan worden gelegd 
aan te wijzen en de wijze van invordering van heffingen 
vast te stellen (zie voor dit laatste art. 59 lid 2 Aw.). 
Bij de behandeling van het wetsontwerp toonden enkele 
kamerleden bezorgdheid over de ruime delegatiebevoegdheden. 
In hun ogen had de Kroon een te grote bevoegdheid tot re
gelgeving gekregen die zij zelfstandig kon uitvoeren. Zij 
vroegen zich af of een algemene maatregel van bestuur 
krachtens art. 56 na publicatie in de Staatscourant, goed
keuring bij wet z~~ dienen te krijgen alvorens van kracht 
te kunnen worden . De delegatiebevoegdheden van de Kroon 
zijn later aan beperkingen onderworpen. Bij wet3~an 1 okto
ber 1980 (Stb. 549) werd art. 79a Aw ingevoegd . Op grond 
van dit artikel moet het ontwerp van de algemene maatregel 
van bestuur ex artt. 56, 57 en 58 gelijktijdig worden bekend~ 
gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en aan de beide ka
mers der Staten-Generaal worden overlegd (art. 79a lid 1). 
Gedurende dertig dagen vanaf de dag waarop de bekendmaking 
is geschied, kan door of namens een der kamers of door ten 
minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van 
een der kamers de wens te kennen worden gegeven dat het in 
de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld 
(art. 79a lid 3). De Kroon dient dan zo spoedig moge lijk een 
wetsontwerp i n (art. 79a lid 4). De materie wordt dan bij 
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wet in formele zin geregeld. De delegatie met betrek
king tot heffingenb3~luiten is derhalve een 'voorwaar
delijke delegatie' • Verder bestaat er ten aanzien 
van de heffingen een inspraakmogelijkheid: gedurende 
dertig dagen vanaf de dag waarop de bekendmaking is 
geschied, kan een ieder wensen en bezwaren met betrek
king tot het ontwerp ter kennis brengen van de minis
ter (art. 79a lid 2) . 

• Om tot vereenvoudig~ng van de heffingenstelsels te ko-
men is het in ieder geval wenselijk uniforme ~egels 
met betrekking tot de procedure van instelling van 
heffingen te maken. De heffingen dienen met democra
tische waarborgen omkleed te zijn. Bovengenoemde me
thode van voorwaardelijke delegatie heeft het voordeel 
da t het technische werk op het ministerie - waar het 
ambtelijke apparaat aanwezig is - verricht kan worden 
en het parlement in kan grijpen wanneer dit nodig wordt 
gevonden. Ook een inspraakregeling is van groot belang. 

4.3. De heffingen van gemeenten ten behoeve van het afvalverwijde
ringsbeleid 

4.3.1. De kosten van de gemeentelijke taak 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het milieu 
komt voort uit de in het verleden aanvaarde taken, de 
verkregen en toebedeelde taken. Huisvuilverwerking is 
een van oudsher gemeentelijke taak. 
De Afvalstoffenwet heeft voor een uitbreiding van deze 
taak gezorgd. De gemeenten zijn namelijk verplicht om 
in samenwerkingsverbanden ('samenwerkingsgebieden' die 
door de provincie worden aangewezen, zie art. 4 lid 1 
Aw.) datgene wat het provinciale afvalstoffenplan ten 
aanzien van hun samenwerkingsgebied bepaalt uit te voe
ren (art. 15 lid 1 Aw.). De vaststelling van het provin
ciale plan brengt derhalve financiële gevolgen voor de 
gemeenten me t zich mee. De samenwerki ng heeft het oog
merk he t niveau van taakve rvulling te verhogen. Een re
gionale aanpak van afvalverwijdering is in het belang 
van een doelmatig milieuhygiënisch beleid. De vuilver
werking geschiedt per samenwerkingsgebied, in de meeste 
gevallen via de methode van gecontroleerd storten. 
Dit leidt tot een vermindering van he t aantal stortplaa t
sen. Bovendien dalen de verwerkingskosten g]r ton naar
mate de hoeveelhe id afvalstoffen toene emt . De r egio
nale aanpak is niet iets nieuws, er werd al langer op 
regionale schaal samengewerkt (bijvoorbeeld in het RAZOB
project te Nuenen/Mierlo). 
De kosten van de s amenwerkingsgebieden moeten door de sa
menwerkende gemeenten ge zamenlijk worden opgebracht. Op 
welke wijze dit moet gebeuren, dient bepaal d te worden 
in e en gemeens chappelijke rege l i ng. I ndien binnen een j aar 
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na goedkeuring van het provinciale afvalstoffenplan 
geen gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen 
is, leggen gedeputeerde staten een regeling op (art. 
16 lid 1 Aw.). De gemeenten kunnen hiertegen in be
roep gaan bij de Kroon (art. 16 lid 2 Aw.). 

4.3.2. De afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten 

Ter financiering van de nieuwe uitvoeringstaken is 
aan de gemeenten een nieuwe inkomstenbron verschaft 
in art. 62 Aw. Dit artikel is op 1 oktober 1979 
(Stb. 1979, 425) in werking getreden. Elke gemeente 
kan ter bestrijding van de kosten die voor haar ver
bonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en van de daarmee krachtens art. 17 Aw. 
gelijkgestelde afvalstoffen een heffing instellen, 
de afvalstoffenheffing. De heffing wordt opgelegd 
aan degenen die, al dan niet krachtens een zakelijk 
of persoonlijk recht, feitelijk gebruik maken van 
een perceel ten aanzien waarvan de inzamelplicht van 
de gemeente geldt. 
Vóór 1 oktober 1979 konden de gemeenten de kosten van 
vuilverwijdering uitsluitend bestrijden uit de heffin
gen van reinigingsrechten op grond van art. 277 van 
de Gemeentewet. Dit zijn retributies, rechten geheven 
voor het genot van door of vanwege de gemeente ver
strekte reinigingsdiensten. Indien van deze dienst geen 
gebruik gemaakt wordt, zijn geen reinigingsrechten ver
schuldigd. Op verschillende plaatsen in de jurispruden
tie wordt dit expliciet gezegd, zoals in het arrest 
van het Hof Arnhem van 11 juni 1966 (BNB 1966, 277): 
'Nu belanghebbende in feite geen gebruik heeft gemaakt 
van de gemeentelijke reinigingsdienst, is geen reini
gingsrecht verschuldigd. Dat hij krachtens de politie
verordening wel van die dienst gebruik had moeten maken 
doet hieraan niet af. De verordening betrekt slechts 
diegenen in de heffing, die van de gemeentelijke ophaal
dienst gebruik maken'. 

De introductie van de afvalstoffenheffing is bedoeld 
om de gemeenten de mogelijkheid te geven een vergoe
ding te verlangen van iedere gebruiker van een perceel 
gelegen in het deel van de gemeente waar beoogd wordt 
het huisvuil op te halen, ongeacht of hij in feite van 
de reinigingsdienst gebruik maakt of niet; het crite
rium voor het instellen van een afvalstoffenheffing is 
het feitelijk gebruik dat van het perceel gemaakt wordt 
(HR 25 januari 1984, NJB 25 februari 1984, pag. 247). 
Dit verschil tussen reinigingsrechten en afvalstoffen
heffing werd minder groot sinds de Hoge Raad bij reini
gingsrechten een bewijslastverdeling tussen gemeente 
en belanghebbende ten aanzien van het feitelijke ge
bruik van de reinigingsdienst toelaat (HR 10 december 
1980, BNB 1981, 18): 
'I.c. is onaannemelijk dat de huurders van belangheb-
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bende's zomerwoning geen gebruik zouden maken van de 
gemeentelijke huisvuilophaaldienst en is onwaarschijn
lijk dat in het huishouden van belanghebbende zelf in 
het geheel geen afvalstoffen zouden overblijven die 
ongeschikt zijn om tot compost te worden verwerkt. 
Daarvan uitgaande heeft het Hof de bewijslast niet 
onjuist verdeeld door van belanghebbende het bewijs 
te verlangen voor zijn stelling dat hij geen gebruik 
heeft gemaakt van de diensten van de ophaaldienst'. 

De belanghebbende had gesteld dat van de diensten van 
de gemeentelijke huisvuilophaaldienst geen gebruik werd 
gemaakt, daar alle huisafval tot milieuvriendelijke com
post werd verwerkt, levenmiddelen verpakt in blik of plas
tic niet gekocht werden en oud papier werd bewaard voor 
verenigingen. De stelling van belanghebbende dat hij geen 
huisvuil in de zin van de gemeentelijke verordening heeft 
wordt onaannemelijk geacht. Derhalve is het aan hem te be
wijzen dat hij geen gebruik van de reinigingsdienst maakt. 
Hoewel het leveren van bewijs voor de gemeente eenvoudiger 
geworden is blijft het vereiste dat feitelijk gebruik van 
de dienst moet worden gemaakt voordat reinigingsrechten ge
heven kunnen worden van kracht (zie bijvoorbeeld Hof 
Leeuwarden, 25 september 1975, BNB 1976, 139). Voor de af
valstoffenheffing blijft de belastingplichtigbeid bestaan, 
ook indien men van de gemeentelijke dienst geen gebruik 
maakt. Voor vrijstellingen bijvoorbeeld ontleend aan op
vattingen omtrent het milieu is geen plaats (HR 19 okto
ber 1983, BNB 1983, 320). Het vereiste van feitelijk ge
bruik kan voor de gemeente problemen opleveren, zoals de 
gemeente Tilburg ondervond. Hier werden in gedeelten van 
de gemeente mini-containers ingevoerd en daar deze een 
grote inhoud hebben, besloten veel inwoners gezamenlijk 
gebruik van de voorziening te maken en gaven zij te ken
nen geen gebruik van de reinigingsdienst meer te willen 
maken. Als gevolg hiervan is slechts degene bij wie een 
mini-container geplaatst is, degene die feitelijk van de 
huisvuilophaaldienst gebrutk maakt en reinigingsrechten 
moet betalen. De gemeente Tilburg overweegt thans of het 
instellen van een afvalstoffenheffing een oplossing is. 
Tegenover het voordeel van de afvalstoffenheffing, dat 
ook bij niet-gebruik de belastingplichtigbeid bestaan 
blijft staat het feit dat de afvalstoffenheffing alleen 
ingesteld kan worden ter financiering van kosten van ver
wijdering van huishoudelijke afvalstoffen en van daarmee 
krachtens art. 17 Aw. gelijkgestelde afvalstoffen (zie 
art. 62 Aw.), terwijl in de reinigingsrechten ook de kos
ten van verwijdering van bedrijfsafvalstoffen betrokken 
kunnen worden. Uit de afvalstoffenheffing mogen de kos-
ten voor 100% gedekt worden, bij de reinigingsrechten 
mag daarentegen een matige winst van 25% gemaakt worden. 
Hierbij moet echter direct worden aangetekend, dat de 
tarieven van reinigingsrechten ieder jaar maar met een 
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bepaald percentage mogen stijgen (voor 1984 was dat 
3%, voor een hogere stijging moest een ontheffing 
van het ministerie van binnenlandse zaken verleend 
worden). Dit betekent dus dat een gemeente die met 
de reinigingsrechten niet kostendekkend werkt, niet 
ineens een verhoging tot 125% van de kosten kan in
stellen. Aan de stijging van de afvalstoffenheffing, 
die een belasting is, is geen grens gesteld. 
Blijkens de memorie van toelichting kunnen uit de op
brengsten van de afvalstoffenheffing de kosten van 
maatregelen die gemeenten treffen om d3

6
hoeveelheid 

afval te verminderen bestreden worden . Nu de tekst 
van art. 62 Aw. spreekt van 'kosten van verwijdering' 
en de reinigingsrechten een retributie voor 'genot' 
vormen zonder dat precies aangeduid wordt welke kos
ten er onder vallen, lijken de laatste meer ruimte te 
bieden voor het doorberekenen van kosten van experi
menten en onderzoek dan de afvalstoffenheffing. 

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing deed zich 
veelvuldig de situatie voor dat gemeenten verorde
ningen ex art. 62 Aw. ter koninklijke goedkeuring 
aanboden, waarin gedifferentieerde tarieven waren 
opgenomen. De daarbij meest voorkomende vormen van 
differentiatie waren: 
a. naar het aantal personen per huishouding; 
b. naar de mate van (feitelijk) gebruik van de ophaal

dienst; 
c. naar draagkracht (hiermee verband houdend: naar leef-

tijd van belastingplichtige); 
d. naar inzamelingsfrequentie. 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er een circu
laire uitgevaardigd (circulaire aan de provinciale bestu
ren en de gemeentebesturen van 16 februari 1982/FB82/Ul04, 
Staatscourant 2 maart 1982, nr. 42). De circulaire geeft 
aan welke differentiaties op grond van de wet(sgeschiede
nis) geoorloofd zijn: 
a. differentiatie in de tariefstelling is afhankelijk van 

het aantal bewoners per perceel is geoorloofd, omdat 
uit het gestelde in art. 3 lid 1 Aw. alsmede in de me
morie van toelichting kan worden geconcludeerd dat met 
de afvalstoffenheffing is gekozen voor een systeem waar
bij in principe van iedere bewoner van een perceel waar 
huisvuil wordt opgehaald, een afvalstoffenheffing kan 
worden geheven; 

b. differentiatie naar de mate van (feitelijk) gebruik van 
de ophaaldienst is ongeoorloofd. Het was de bedoeling 
van de wetgever, dat de afvalstoffenheffing losgekop
peld is van het feitelijk gebruik van de vuilophaal
dienst, zulks in tegenstelling tot de reinigingsrechten. 
Bij de laatste is een tarifering naar bijvoorbeeld het 
aantal aangeboden vuilniszakken en de grootte va~ con
tainers dus wel geoorloofd; 
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c. differentiatie naar draagkracht is ongeoorloofd. 
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsbelasting 
die is gebaseerd op het profijtbeginsel in ruime zin. 
De toepassing van het profijtbeginsel verdraagt zich 
in beginsel niet met een tariefstelling welke is ge
baseerd op een geheel ander beginsel zoals de draag
krachtgedachte; 

d. differentiatie naar inzamelingsfrequentie is geoor
loofd, omdat het redelijk is dat belanghebbenden die 
in een buitengebied wonen en bij wie eenmaal in de 
week afval wordt ingezameld minder betalen dan zij 
bij wie dit vaker geschiedt. 

In zijn arrest van 15 juli 1983 (nr. 21.865, NJB 13 sep
tember 1983, pag. 973) stelde de Hoge Raad dat halvering 
van het tarief van de reinigingsrechten voor bejaarden 
in verband met de lagere draagkracht niet toegestaan is. 

Het is derhalve geoorloofd in de afvalstoffenheffing te. 
differentiëren naar het aantal personen en naar inzame
lingsfrequentie. 

Voor de keuze van zowel de ene als de andere methode van 
financiering zijn redenen aan te voeren. De afvalstoffen
heffing heeft het voordeel dat er geen grens aan verho
ging ervan gesteld is en dat feitelijk gebruik geen ver
eiste is (hoewel voor reinigingsrechten de bewijslast 
hieromtrent niet alleen bij de gemeente hoeft te liggen). 
De reinigingsrechten hebben het voordeel, dat niet alleen 
voor huishoudelijke afvalstoffen, maar ook voor bedrijfs
afvalstoffen geheven kan worden, dat de wet geen aandui
ding geeft van de kosten die bestreden mogen worden en 
dat een winstmarge van 25% toegestaan is (hoewel de rei
nigingsrechten ieder jaar slechts met een bepaald per
centage mogen stijgen). 
Gemeenten beslissen zelf welke methode gekozen wordt. 
Of de gemeenten kiezen voor de afvalstoffenheffing, de 
reinigingsrechten of een (gedeeltelijke) financiering 
uit de algemene middelen is een politieke keuze. Het is 
overigens niet toegestaan naast een afvalstoffenheffing 
nog reinigingsrechten te heffen ter bestrijding van de 
kosten van de gemeentelijke dienstverlening bedoeld in 
art. 3 lid 1 Aw (HR 19 oktober 1983, BNB 1983, 320). De 
wijzen van financieren door de gemeenten leveren dan ook 
een vers chillend beeld op. Gemeenten moeten de afvalstof
fenheffing of reinigingsrechten in een verordening vast
leggen en deze verordening behoeft goedkeuring van de 
Kroon (art. 271 Gemeentewet). De modelverordening van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt modellen 
voor zowel het instellen van een afvalstoffenheffing als 
het heffen van reinigingsrechten. 
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De kosten van de samenwerkingsgebieden moeten door 
de gemeenten gemeenschappelijk gedragen worden. Een 
aangeslagene in de reinigingsrechten die de kosten 
van het samenwerkingsgebied niet wilde voldoen omdat 
deze volgens hem geen kosten waren voor door of van 
gemeentewege verrichte diensten, werd door de Hoge 
Raad in het ongelijk gesteld (HR 20 april 1983, BNB 
1983, 181): 
'Belanghebbende is aangeslagen in de reinigingsrech
ten van de gemeente Maarssen. Ingevolge art. 4 van 
de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Midden
Utrecht is de gemeente verplicht de afvalstoffen aan 
te bieden aan de Vuilverwerking Midden-Utrecht, die 
terzake vervoer en verwerking overeenkomsten is aan
gegaan met de NV Afvalverwerking Rijnmond. Financiële 
problemen van die NV noodzaakten de gemeenteraad van 
Maarssen tot een 'drastische verhoging' van het ta
rief. Op het aanslagbiljet is een afzonderlijk bedrag 
vermeld als 'VMU-kosten'. 
De Hoge Raad: 'De aan belanghebbende's klacht ten 
grondslag liggende opvatting dat het op het aanslag
biljet vermelde bedrag aan VMU-kosten .niet een ver
goeding voor het gebruik maken van de diensten van 
de gemeentelijke reinigingsdienst is, doch een ver
goeding vormt voor niet door of vanwege de gemeente 
verrichte diensten, faalt omdat evenbedoeld bedrag 
deel uitmaakt van het ingevolge art. 5 van de veror
dening voor het gebruik rnaken van de diensten van 
de gemeentelijke reinigingsdienst verschuldigde be
drag'. 

Onder de kosten die gemeenten ingevolge de gemeenschap
pelijke regeling verplicht zijn te betalen, vallen in 
veel samenwerkingsgebieden de kostenegaliserende hef
fingen. De bedoeling hiervan is dat de transportkosten 
van afval naar de verwerkingsinrichting voor iedere ge
gemeente gelijk zijn. Daarom wordt er via een vereffe
ningsregeling voor gezorgd dat de gemeenten die dicht 
bij de verwerkingsinrichting liggen meer per kilometer 
betalen dan de verderweg gelegen gemeenten. 
De gemeentebesturen kunnen hun bevoegdheid tot het in
stellen van reinigingsrechten of een afvalstoffenhef
fing onder bepaald~ 7voorwaarden aan het sarnenwerkings
gebied overdragen • Dat dit niet gedaan wordt ligt 
aan het feit dat de procedure hiervoor niet eenvoudig 
is en dat in veel gevallen in het samenwerkingsgebied 
niet het hele vuilverwijderingsbeleid (inclusief inza
meling en transport) uitgeoefend wordt. 

4.3.3. De kosten van gecontroleerd storten 

De methode van afvalverwerking wordt door de provincie 
in het afvalstoffenplan bindend voorgeschreven. De pro
vincie Noord-Brabant heeft voor de thans lopende plan-
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periode (1982-1.987} voor de methode van gecontroleerd 
storten gekozen. Storten geldt als de minst kostbare 
methode van vuilverwijdering, de milieuhygiënische ei
sen die bij gecontroleerd storten gesteld worden bren
gen toch wel belangrijke kosten met zich mee. Een be
langrijk deel hiervan vormen de kosten van controle 
en registratie. Volgens de richtlijn gecontroleerd 
storten van maart 1980 dient bij de binnenkomst van 
afval bij de ingang of bij de weegbrug gecontroleerd 
te worden waaruit het afval bestaat. 
Verder dient het aanbeveling een controlerend ambte
naar aan te stellen die onafhankelijk van de explo i 
tant van de stortplaats controle op het in acht nemen 
van de milieuhygiënische aspecten bij de voorbereiding 
voor en de werkzaamheden tijdens het storten inclusief 
de eindafwerking uitoefent. Deze ambtenaar kan volgens 
de richtlijn door de gemeente, de provincie of het rijk 
worden benoemd. 
Nu de provincie plannen met een bindend karakter ten op
zichte van de gemeentebesturen opstelt (zie 2.3.) heeft 
de provincie de bevoegdheid te bepalen dat er van gemeen
tewege een ambtenaar moet worden aangesteld die controle 
op een in particulier beheer geëxploiteerde stortpl aats 
uitoefent. De provincie wijst de methode van afvalver
werking aan voor het samenwerkingsgebied in het plan en 
kan voorschriften met betrekking tot deze methode geven. 
Dit dient ook in het plan te geschieden. Het is tenslot
te het plan dat bindend is voor de gemeentebesturen. Naar 
mijn mening is de zin 'Denkbaar is bijvoorbeeld een con
troleur in dienst van de gemeente waarin de stortpl aat3

8 is gelegen' in het afvalstoffenpla n van Noord-Brabant 
dan ook onvoldoende duidelijk om bindend te zijn. Wat er 
gebeuren moet indien de stortplaats in gemeentelijk of 
stadsgewestelijk beheer is, of er dan bijvoorbeeld een 
controleur door een particulier bedrijf moet worden aan
gesteld, blijft in het plan onvermeld. Het lijkt erop 
dat de van de exploitant onafhankelijke controleur al
leen bij particuliere stortplaatsen, met name bij stort
plaats Bavel-Dorst, hoeft te worden aangesteld. 
De provincie heeft de bevoegdheid met betrekking t o t de 
afvalverwijderingsmethode voorschr i ften voor de gemeen
tebesturen te maken. Deze moeten ten behoeve van de 
rechtszekerheid wel duidelijk in het plan worden neerge
legd. 
Bij gecontroleerd storten speelt nog een tweede vorm van 
toezicht. De beheerder van de stortplaats dient namelijk 
in het bezit te zijn van een vergunning krachtens art. 33 
Aw. Op dit moment werken de meeste beheerders nog met een 
vergunning krachtens de Hinderwet en zijn de aanvragen om 
een vergunning ~x art. 33 Aw. nog in behandeling. De pro
vincie dient hier als vergunningverlenende instantie toe
zicht op naleving van de vergunning uit te oefenen. 
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4.4. De financiering van de kosten van de provinciale taak 

De provincie heeft op grond van de Afvalstoffenwet een coör
dinerende en integrerende taak gekregen, het maken van pro
vinciale plannen en het verlenen van vergunningen nemen hier 
een grote plaats in. Daarnaast kunnen provincies evenals 
andere openbare lichamen maatregelen met het oog op vermin
dering van de hoeveelheid afval nemen. 
Ter financiering van hun taak kunnen de provincies op basis 
van de Afvalstoffenwet geen heffingen instellen. Ter bevor
dering van de eenheid in de milieuwetgeving heeft de wetge
ver gekozen voor een systeem, waarbij de provincie uitke
ringen ontvangt van het rijk en niet de bevoegdheid heeft 
zelf heffingen in te stellen. Zo is in art. 61 lid 1 Aw. be
paald, dat uit de opbrengst van de in artt. 57 lid 1 en lid 
3 en 58 lid 1 bedoelde heffingen volgens bij amvb te stellen 
regelen uitkeringen gedaan worden aan de provincies en aan 
andere openbare lichamen als bijdrage in de door hen gemaak
te kosten als bedoeld in de bepalingen, voor zover verbonden 
aan de uitvoering van de wet (bijdragebesluiten). In art. 61 
lid 3 Aw. is bepaald, dat uit de opbrengst van de in artt. 
56 lid 1, 57 lid 1 en lid 3 en 58 lid 1 bedoelde heffingen 
uitkeringen kunnen worden gedaan aan de provincies en aan 
andere openbare lichamen als bijdrage in door hen gemaakte 
kosten van maatregelen als in die bepalingen bedoeld. Art. 
61 Aw. is nog niet in werking getreden, uitkeringen worden 
op basis van brieven verstrekt (zie 4.2.2.). 
De provincie Noord-Brabant heeft echter behoefte aan het ver
krijgen van meer financiäle middelen. In het afvalstoffenplan 
wordt de mogelijkheid van het heffen van opcenten voor milieu
maatregelen geopperd. 'Wij bezien nog of en zo ja in hoeverre 
het mogelijk is voor de (mede) financiering van onderzoek en 
experimenten opcenten te doen heffen op de verwerkingskosten 
van afval in onze provincie. Uit die inkomsten zou, met bij
dragen van gemeenten, provincie en rijk een rese3~e voor het 
hiervoor beschreven doel kunnen worden gevormd' • 
Een antwoord op wat hier geopperd wordt is afhankelijk van de 
mogelijkheden die de provincie heeft met betrekking tot het 
verkrijgen van financiële middelen. Op grond van de Provincie
wet kunnen provinciale staten heffen (art. 146 jo art. 148): 
- belastingen, waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten 

geschiedt; 
- opcenten op de motorrijtuigenbelasting; 

leges en 
- rechten voor het gebruik van provinciale bezittingen, werken 

of inrichtingen, voor door of vanwege het provinciaal bestuur 
verrichte diensten en voor het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven de provinciale grond of water. 

Belastingen 

De wet bepaalt welke belastingen door de besturen van de provin
cie en gemeenten worden geheven; bedoeld is hier een wet in f or-
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mele zin zodat het parlement invloed heeft op het instellen 
van belastingen (art. 32 lid 6 Grondwet). Voor het heffen 
van een provinciale belasting dient een wet dus een basis 
te geven: belastingheffing geschiedt uitsluitend krachtens 
bijzondere wetten (art. 146 Provinciewet). Hiermede zijn de 
belastingen die de provincies kunnen heffen limitatief op
gesomd. De Afvalstoffenwet biedt de provincie geen mogelijk
heid tot het heffen van belastingen, de wetgever heeft de 
provincie geen bevoegdheden tot het instellen van heffingen 
willen geven. 
Ter financiering van de kosten verbonden aan milieumaatre
gelen kan het instrument van belastingheffing derhalve niet 
door de provincie benut worden. 

Opcenten 

Art. 146 Provinciewet voorziet in de mogelijkheid tot het 
heffen van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen
belasting. Deze aanzienlijke bron van inkomsten is aan de 
provincie toebedeeld, omdat de provincie een belangrijke 
functie met ~0 trekking tot het onderhoud en de aanleg van 
wegen heeft . De wet bepaalt echter niet, dat de opbreng
sten uitsluitend voor aanleg en verbetering van wegen mogen 
worden aangewend, de opcentenheffing wordt als algemeen dek
kingsmiddel beschouwd. 
De opcentenregeling houdt in dat de provincie maximaal 26% 
mag heffen van de motorrijtuigenbelasting die de in de pro
vincie gevestigde houders van motorrijtuigen als bedoeld in 
de Wet op de motorrijtuigenbelasting 196~, verplicht zijn te 
betalen (art. 147 lid 1 en lid 2 Provinciewet). De motorrij
tuigenbelasting wordt centraal geïnd door het rijk. Vervol
gens worden er uitkeringen aan de provincies gedaan volgens 
regels die gesteld zijn door de minister van financiën (art. 
152 lid 8 Provinciewet). 
In Noord-Brabant is het tarief van de opcentenheffing sinds 
december 1983 19~%. Ter verkrijging van meer middelen ten 
behoeve van de uitoefening van de algemene taak (waartoe 
milieumaatregelen gerekend moeten worden) zou de opcenten
heffing tot 26% verhoogd kunnen worden. 

Leges en andere rechten 

Leges en rechten houden een betaling voor een individueel 
verrichte dienst door de overheid in (art. 148 Provinciewet). 
Het b~grip 'dienstverlening' hoeft niet zo eng te worden op
gevat dat alleen het resultaat van de dienst, zoals het ver
krijgen van een vergunning, eronder valt. Ook de voorberei
dende werkzaamheden vallen eronder (HR 1 juli 1969, BNB 1969, 
185). Deze voorbereidende werkzaamheden, die gericht moeten 
zijn op de individuele dienstverlening, mogen de hoogte van 
de tarieven van leges en rechten mede bepalen. Milieumaatre
gelen hebben echter een te algemeen karakter om tot voorbe
reidende werkzaamheden gericht op individuele dienstverlening 
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te behoren. Zij kunnen derhalve niet uit leges en andere 
rechten worden gefinancierd. 
De provincie heeft geen eigen stortplaatsen in beheer, zodat 
zij geen invloed op de hoogte van storttarieven kan uitoefe
nen. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de provincie tot verhoging 
van de opcentenheffing op motorrijtuigenbelasting kan beslis
sen om over meer financiële middelen te beschikken. Zoals het 
bepalen van tarieven van belastingen en heffingen steeds poli
tiek bepaald is, is de beslissing om de opcenten te verhogen 
eveneens een politiek getinte beslissing. 
Verder staat de provincie wat betreft de financiering van maat
regelen gericht op vermindering van milieuverontreiniging door 
afval in een afhankelijke positie ten opzichte van het rijk. 
Het rijk beslist over de specifieke doeluitkeringen. In het 
kader van de Afvalstoffenwet geschiedt dit op basis van brieven. 
De provincies kunnen rechtens geen aanspraak maken op bijdragen 
van het rijk, omdat het wetsartikel dat de basis is van bijdrage
regelingen nog niet in werking getreden is (zie 4.2.2.). In het 
perspectief van de sanering van specifieke doeluitkeringen zal 
de provincie op den duur waarschijnlijk geen afzonderlijke en 
doelgebonden bijdragen gericht op maatregelen inzake verminde
ring van het afvalprobleem krijgen, daar alle deeluitkeringen 
gebundeld zullen worden in het provinciefonds, in het kader van 
de deregulering en met het oog op de vermindering van de bureau
kosten. Het gevolg van deze bundeling in het provinciefonds is, 
dat de provincies zelf beslissen hoe de uitkeringen aangewend 
worden. 

4.5. Slotbeschouwing 

Van de heffingenstelsels die op basis van de Afvalstoffenwet 
ingesteld kunnen worden, is de afvalstoffenheffing die de 
gemeenten toegekend is de enige die in de practijk werkt. 
Heffingen die de rijksoverheid in kan stellen zijn nog niet 
gerealiseerd en op dit moment is niet met zekerheid te zeggen 
of dit in de toekomst het geval kan zijn. Het hele systeem 
van milieuheffingen wordt herzien. De op handen zijnde Nota 
herziening financieringsstructuur milieubeleid zal hiertoe 
een eerste stap zijn. 
De wijze van financiering van het milieubeleid is en blijft 
een politieke zaak. Naar mijn mening hoeft er niet afgestapt 
te worden van een methode van financiering uit heffingen waar
aan het beginsel 'de vervuiler betaalt' ten grondslag ligt. 
Indien men streeft naar financiering van het milieubeleid uit 
de zogenaamde algemene middelen lijkt het mij niet onwaarschijn
lijk dat het uiteindelijke resultaat is dat er geen financierings
brennen aanwezig zijn in verband met de financieringstekorten 
en het milieubeleid ondergeschikt wordt gemaakt aan overwegin-
gen van economische aard, iets dat voorkomen moet worden. Echter, 
de uitwerking van het beginsel 'de vervuiler betaalt' mag er niet 
toe leiden dat meer dan de noodzakelijke kosten op de vervuiler 
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worden verhaald, bezuinigingen mogen niet op de vervuiler 
afgewenteld worden. De overheid moet de kosten tot een mi
nimum beperken, door efficiënt beleid en goede voorlich
ting. Democratische controle van de heffingenbes l uiten -
bijvoorbeeld via de 'voorwaardelijke delegatie' zoals neer
gelegd in de Afvalstoffenwet - en inspraak zijn daarom van 
groot belang. 
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Samenvatting 

De juridische aspecten van de afvalstoffenproblematiek Z1Jn onder
zocht aan de hand van een inventarisatie van de Afvalstoffenwet, 
waarbij wij deze wet tevens geplaatst hebben in het geheel van de 
Nederlandse milieuwetgeving. Hierbij blijkt dat in nauwelijks meer 
dan 10 jaar de hoeveelheid milieuwetgeving aanzienlijk is toegeno
men, de Afvalstoffenwet is een van deze vele wetten. Deze groei 
heeft de overzichtelijkheid, duidelijkheid en de doelmatigheid 
niet vergroot. Vandaar dat de behoefte aan coördinatie en integra
tie sterker geworden is. Plannen ter realisering hiervan zijn tot 
stand gekomen, het Actieprogramma inzake Deregulering op het ter
rein van de Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Plan Inte
gratie Milieubeleid zijn hier van belang. Blijkens het Actieprogram
ma dient er een milieubeleid tot stand te komen dat een grotere mate 
van volledigheid en samenhang in de voorbereiding, vaststelling, uit
voering en evaluatie vertoont dan het huidige beleid. In de loop der 
tijd zal blijken in welke mate en op welke termijn dit te realiseren 
is. 
De verwijdering van de afvalstoffen als bedoeld in de Afvalstoffen
wet geschiedt op basis van provinciale plannen. Dit houdt in dat de 
provinciale staten van iedere provincie verplicht zijn een afvalstof
fenplan voor hun grondgebied te maken. De consequenties van het af
valstoffenplan voor het gemeentelijk beleid kunnen aanzienlijk zijn. 
In het bela ng van de rechtszekerheid en de bindendheid dient het a f 
valstoffenplan derhalve in duidelijke bewoordingen uitgedrukt te zijn. 
Een goede samenwerking tussen provinciale en gemeentelijke overheden 
moet betutteling van bovenaf voorkomen. 
Vervolgens kwamen de mogelijkheden tot het treffen van regelen met 
betrekking tot de bescherming van het milieu door het beperken van 
de a fvalstroom aan de orde. Het hiervoor beschikbaar wettelijke in
strumentarium geeft de mogelijkheid om bij algemene maatregelen va n 
bestuur regels te stellen. De regering is tot op heden niet gekomen 
tot het nemen van dergelijke maatregelen. Dit komt enerzijds vanwege 
de noodzaak alle relevante gevolgen hiervan goed te overzien. 
Bovendien moeten de maatregelen op dit terrein in een zo ruim moge
lijk kader bekeken worden. Bezien moet wor den of op internationaal 
niveau tot afspraken gekomen kan worden. Anderzijds is men op het 
minis terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
de mening toegedaan dat, zolang men overleg kan voeren met het be
drijfsleven en men via dit overleg tot overeenstemming kan komen, het 
nemen van maatregelen niet noodzakelijk is. Pas wanneer er een con
flictsituatie tussen regering en bedrijfsleven ontstaat en overeen
stemming niet meer moge lijk i s , leidt dit eventuee l tot het treffen 
va n een amvb. Daarom zijn zul ke maatregelen nog niet tot stand geko
men en zal dit in de nabije toekomst ook n ie t gebeuren. 
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Met het oog op beperking van de afvalstoom is gescheiden inzameling 
van groot belang. Ten aanzien van de gèscheiden inzameling door de 
gemeente van bepaalde voor hergebruik in aanmerking komende componen
ten in het huishoudelijk afval kan geconcludeerd worden dat een burger 
bij gemeentelijke verordening verplicht kan worden gesteld, indien hij 
zich van een aangewezen categorie afvalstoffen wenst te ontdoen, deze 
afzonderlijk aan de inzameldienst aan te bieden. Bij amvb kan de ge
meente weer worden verplicht dit in de verordening op te nemen. 
Met het per verordening verplichten tot het afzonderl ijk aanbieden van 
een aangewezen categorie afvalstoffen kan niet worden volstaan. Wordt 
deze verplichting namelijk in de gemeentelijke verordening opgenomen 
dan moet er een garantie zijn dat deze verplichting ook kan worden na
gekomen. De nodige voorzieningen hiertoe zullen moeten worden getrof
fen en goede voorlichting zal moeten worden gegeven. Het voorgaande 
geldt evenzeer voor het per verordening verbieden van het zich anders 
dan op een nader in de verordening aan te geven wijze ontdoen van pro
bleemstoffen. Van strafbepalingen moet in dit verband niet te veel wor
den verwacht. Met strafbepalingen alleen wordt geen milieubeleid ge
maakt. Een regelmatige huis-aan-huis inzameling van componenten die 
uit hergebruiksmotieven apart worden gehouden is veel al een kostbare 
zaak. Gemeenten zullen hiertoe dan ook niet gemakkelijk overgaan van
wege het kostenaspect. Worden echter bij amvb regels ges teld ertoe 
strekkend dat huishoudelijke afvalstoffen behorende tot een bij de 
maatregel aa ngewezen categorie afzonderlijk worden ingezameld, dan va lt 
de gescheiden inzameling verplicht onder gemeentelijke verantwoordelijk
heid. De gescheiden inzameling door particulieren kan door de gemeenten 
worden gestimuleerd door het garanderen bij verordening van een stabiele 
bodemprijs voor bepaa lde componenten (bijvoorbee l d papier) . De pri j s be 
weging kan de inzamelaar namelijk meer of minder actief doen zijn met 
het gevolg dat de huis-aan-huis inzameling onregelmatig wordt. Hierdoor 
kan de burger niet meer rekenen op een rege lmatige afzetmogelijkheid en 
neemt zijn bereidheid om zoveel mogelijk apart te houden af. De compo
nenten belanden dan in het traditione le circuit. Iedere ton die niet 
in het traditionele circuit belandt betekent een besparing. De provin
cie dient dan ook ervoor zorg te dragen dat de garantie van een bodem
prijs voor bepaalde componenten door de gemeenten bij verordening ge
regeld wordt. 
Tenslotte werd een beschouwing aan de finananciële bepalingen van de 
Afvalstoffenwe t gewijd. Van de heffingenste lsels die op basis van de 
wet ingesteld kunnen worden is de afvalstoffenheffing die de gemeen
ten toegekend is de enige die in de practijk werk t. Heffingen die de 
rijksoverheid in kan stellen zijn nog niet gerealiseerd en op dit mo
ment is niet met zekerhe id te zeggen of dit in de toekomst het geval 
kan zijn. Het hele s ysteem van milieuhef fingen wordt herz ien. De op 
handen zijnde Nota herziening financieringsstructuur milieubeleid za l 
h i ertoe een eerste stap zijn. 
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De W1Jze van financiering van het milieubeleid is en blijft een poli
tieke zaak. Van een methode van financiering uit heffingen waaraan het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' ten gronds l ag ligt hoeft niet te wor
den afgestapt. Indien men streeft naar financiering van het milieube
leid uit de zogenaamde algemene middelen lijkt het niet onwaarschijn
lijk dat het uiteindelijke resultaat is dat er geen financieringsbron
nen aanwezig zijn in verband met de financieringstekorten. 
Het milieubeleid wordt dan ondergeschikt gemaakt aan overwegingen van 
economische aard, iets dat voorkomen moet worden. Echter, de uitwer
king van het beginsel 'de vervuiler betaalt' mag er niet toe leiden 
dat meer dan de noodzakelijke kosten op de vervuiler worden verhaa ld, 
bezuinigingen mogen niet op de vervuiler afgewenteld worden. De over
heid moet de kosten tot een minimum beperken, door efficiënt beleid 
en goede voorlichting. Democratische controle van de heffingenbeslui
ten - bijvoorbeeld via de 'voorwaardelijke delegatie' zoal s neerge
legd in de Afvalstoffenwet - en inspraak zijn daarom van groot belang. 
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