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Geachte heer/mevrouw, 

Met deze brief wil ik u de ‘Leidraad afvalstof of product’ aanbieden en u hierover 
verder informeren. De leidraad kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat.  
 
Inleiding 
Het kabinet heeft in het Rijksbrede programma Circulaire Economie de ambitie 
geuit om in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd te hebben. In een 
circulaire economie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare en 
algemeen beschikbare grondstoffen. Daartoe worden grondstoffen optimaal 
ingezet en (her-)gebruikt zonder risico’s voor de menselijke gezondheid en het 
milieu en worden primaire grondstoffen, voor zover deze nog nodig zijn, op 
duurzame wijze gewonnen.   
 
Reststromen die voorheen als afval werden gezien worden in een circulaire 
economie steeds vaker als grondstof toegepast. Hierdoor is er behoefte ontstaan 
aan een beter op de circulaire economie toegesneden en samenhangend 
begrippenkader voor afval, aldus het Rijksbrede programma. Hier is onder meer 
invulling aan gegeven in het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) waarin een 
algemene beleidslijn is opgenomen over de uitleg en toepassing van het begrip 
‘afvalstof’ en de concepten ‘zich ontdoen’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afval’ (in 
hoofdstuk B.6). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met de 
verduidelijking van het begrip afvalstof in LAP3 een betere benutting bevorderen 
binnen de ruimte die de huidige Europese wetgeving en de rechtspraak biedt om 
materialen niet onnodig als afvalstof te kwalificeren. 
 
Doel leidraad 
In het LAP3 is tevens aangegeven dat de beleidslijn nader wordt uitgewerkt in een 
leidraad voor de uitvoeringspraktijk.1 Doel van de leidraad is om de beleidslijn met 
richtsnoeren nader toe te lichten, mede aan de hand van relevante en actuele 
jurisprudentie, rechtsoordelen en andere voor de interpretatie relevante 
documenten. Bevoegd gezag staat regelmatig voor de vraag of er sprake is van 
een afvalstof of een product. De leidraad biedt handvatten voor 
vergunningverleners en handhavers die zij kunnen gebruiken bij deze beoordeling.  
                                                
1 Hoofdstuk B.6.4.3 LAP3. 

https://lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b6-onderscheid/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050


Daarnaast heeft deze leidraad ook als doel om ondernemers meer duidelijkheid en Bestuurskern
handvatten te geven omtrent het vraagstuk afvalstof of product. DirDuurzame Leefomg en

Circ Economie

In het belang van een uniforme uitvoering van het afvalbeleid en gericht op de
transitie naar een circulaire economie verzoek ik u om de in de leidraad
aangegeven lijn toe te passen.

Versie 1.0
De leidraad behandelt het toetsingskader ten aanzien van de uitleg en toepassing
van de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus niet op uitputtende
wijze, het is bedoeld als een dynamisch document en is daarom aangemerkt als
versie 1.0. Ik verzoek u dan ook om nieuwe inzichten of relevante ervaringen aan
mij te melden, zodat we met elkaar een actueel document behouden. U kunt u
meldingen sturen aan Rijkswaterstaat: afvalbeheer@rws.nl. U wordt verzocht om
als onderwerp te vermelden ‘Leidraad afvalstof of product?’.

Informatiebijeenkomst
In het kader van de circulaire economie acht ik het van groot belang dat de
leidraad door u en uw collega’s eenduidig wordt toegepast. Daarom organiseren
we vanaf het najaar informatiebijeenkomsten waarin we met elkaar nader ingaan
op de inhoud en toepassing van de leidraad. Uiteraard is er dan ook gelegenheid
tot het stellen van vragen. U ontvangt hierover na de zomer meer informatie.
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