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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 18.4.2012 

tot vaststelling van een vragenlijst voor de verslagen van de lidstaten over de uitvoering 
van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

afvalstoffen 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen1, en met name artikel 37, 
lid 1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Krachtens Richtlijn 2008/98/EG verstrekken de lidstaten de Commissie informatie 
over de uitvoering van die richtlijn door middel van een sectoraal verslag in 
elektronische vorm op basis van een door de Commissie vastgestelde vragenlijst of 
schema. 

(2) Om het de lidstaten mogelijk te maken aan hun rapportageverplichtingen uit hoofde 
van Richtlijn 2008/98/EG te voldoen, moet die vragenlijst bijgevolg worden 
vastgesteld. 

(3) Het eerste uitvoeringsrapport beslaat de periode vanaf de omzettingsdatum van 
Richtlijn 2008/98/EG, d.i. van 12 december 2010, tot het einde van de driejarige 
rapportageperiode, d.i. tot en met 31 december 2012. 

(4) De maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn in overeenstemming met het advies 
van het overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 91/692/EEG ingestelde comité, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De lidstaten stellen hun verslag over de uitvoering van Richtlijn 2008/98/EG op aan de hand 
van de vragenlijst die is opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 

                                                 
1 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.  
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Artikel 2 

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, op 18.4.2012. 

 Voor de Commissie 
 Janez POTOČNIK 
 Lid van de Commissie 
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BIJLAGE 

VRAGENLIJST 

voor de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen 

1. OMZETTING IN NATIONAAL RECHT (ARTIKEL 40 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

Vermeld de besluiten waarbij Richtlijn 2008/98/EG in nationaal recht is omgezet, in 
voorkomend geval met inbegrip van latere wijzigingen en, voor zover beschikbaar, een 
elektronische link of elektronische links. 

2. AFVALHIËRARCHIE (ARTIKEL 4 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

Beschrijf hoe de afvalhiërarchie overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG is terug te 
vinden in de wetgeving en beleidsmaatregelen op het gebied van afvalpreventie en 
afvalbeheer, en hoe de lidstaat de opties stimuleert die over de hele linie het beste 
milieuresultaat opleveren voor de toepassing van de afvalhiërarchie. 

Geef met name voorbeelden van de categorieën afvalstromen waarvoor van de hiërarchie 
wordt afgeweken indien dit op grond van het levenscyclusdenken met betrekking tot de 
algemene effecten van het produceren en beheren van dergelijke afvalstoffen gerechtvaardigd 
is. Er moet worden aangetoond hoe de lidstaat ervoor zorgt dat de afwijking van de 
afvalhiërarchie, rekening houdend met de criteria van artikel 4, lid 2, laatste zin, en 
overweging 31, objectief gerechtvaardigd is. 

3. INDELING VAN AFVALSTOFFEN (ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Met betrekking tot artikel 7 van Richtlijn 2008/98/EG: beschrijf het indelingssysteem 
voor afvalstoffen van de lidstaat. 

(2) Met betrekking tot artikel 7, leden 2 en 3, van Richtlijn 2008/98/EG: is een afvalstof 
die in de bij Besluit 2000/532/EG van de Commissie2 vastgestelde lijst van 
afvalstoffen als gevaarlijke afvalstof is ingedeeld, door de lidstaat als niet-gevaarlijk 
ingedeeld of is een stof die niet als gevaarlijk in de lijst van afvalstoffen is ingedeeld, 
als gevaarlijk ingedeeld? 

(3) Wijkt het indelingssysteem van de lidstaat voor niet-gevaarlijke afvalstoffen af van 
de Europese lijst van afvalstoffen? 

                                                 
2 PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3. 
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4. UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID (ARTIKEL 8 VAN 
RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Beschrijf middels welke wettelijke of andere maatregelen de lidstaat ervoor heeft 
gezorgd dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig producten 
ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt of invoert, een uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid draagt. Met name, heeft de lidstaat 
terugnameverplichtingen voor gebruikte producten ingevoerd of heeft hij 
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de producten herbruikbaar of 
recyclebaar zijn? 

(2) Welke maatregelen heeft de lidstaat genomen om te stimuleren dat de producten 
zodanig worden ontworpen dat de milieueffecten en de afvalproductie zowel bij de 
vervaardiging en bij het gebruik van de producten als bij het beheer van producten 
die afval zijn geworden, worden verminderd? 

5. NUTTIGE TOEPASSING (ARTIKEL 10 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG)  

(1) Beschrijf hoe de lidstaat artikel 10 van Richtlijn 2008/98/EG inzake nuttige 
toepassing en gescheiden afvalinzameling overeenkomstig de artikelen 4 en 13 van 
die richtlijn heeft uitgevoerd. 

(2) Geef aan waar gescheiden inzameling volgens de lidstaat niet uitvoerbaar is op 
technisch, milieu- en economisch gebied. Gescheiden inzameling is de inzameling 
waarbij een afvalstroom wordt gescheiden naar soort en aard van het afval om een 
specifieke behandeling te vergemakkelijken. 

6. HERGEBRUIK EN RECYCLING (ARTIKEL 11 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Beschrijf welke maatregelen de lidstaat heeft genomen om uitvoering te geven aan 
de in artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG bedoelde vereisten ter bevordering 
van het hergebruik van producten en activiteiten ter voorbereiding van hergebruik. 
Welke extra maatregelen heeft de lidstaat genomen?  

(2) Vul de tabel in punt 19 van deze vragenlijst in om de vorderingen van de lidstaat bij 
het halen van de in artikel 11 van Richtlijn 2008/98/EG gestelde doelstellingen weer 
te geven. Geef in voorkomend geval de redenen waarom de doelstellingen niet zijn 
gehaald en de acties die de lidstaat overweegt om die doelstellingen te halen. 

7. GESCHEIDEN INZAMELING (ARTIKEL 11, LID 1, VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Beschrijf voor welke afvalstromen regelingen voor gescheiden afvalinzameling zijn 
ingesteld in de lidstaat teneinde de nuttige toepassing van afvalstoffen te verbeteren 
en te vergemakkelijken en recycling van hoge kwaliteit te bevorderen. Geef met 
name aan welke stappen zijn ondernomen om tegen 2015 gescheiden inzameling van 
papier, metaal, kunststof en glas in te voeren en om de gescheiden inzameling van 
bioafval te bevorderen. 
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(2) Welke afvalstromen worden samen ingezameld of door middel van gemengde 
inzameling en waarom? 

8. AFVALVERWIJDERING (ARTIKEL 12 EN ARTIKEL 36, LID 1, VAN RICHTLIJN 
2008/98/EG) 

Beschrijf de maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat afval veilige 
verwijderingshandelingen ondergaat die voldoen aan de bepalingen van artikel 13 van 
Richtlijn 2008/98/EG inzake de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. 
Welke maatregelen zijn overeenkomstig de afvalhiërarchie genomen om het storten van afval 
te beperken? Met name, heeft de lidstaat stortverboden of economische instrumenten 
ingevoerd ter beperking van stortafval? Welke maatregelen zijn genomen om het achterlaten, 
dumpen of ongecontroleerd beheren van afvalstoffen te voorkomen overeenkomstig 
artikel 36, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG? 

9. HET BEGINSEL "DE VERVUILER BETAALT" EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 
HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN (ARTIKELEN 14 EN 15 VAN RICHTLIJN 
2008/98/EG) 

(1) Licht kort het systeem toe volgens welk de lidstaat het beginsel "de vervuiler betaalt" 
onverkort in praktijk brengt. 

(2) Geef aan of de lidstaat ervoor heeft gekozen de kosten van het afvalbeheer geheel of 
gedeeltelijk te laten dragen door de producent van het product waaruit het afval is 
voortgekomen en of de distributeurs van dergelijke producten in deze kosten delen 
en volgens welke verdeelsleutel. 

10. DE BEGINSELEN VAN ZELFVOORZIENING EN NABIJHEID (ARTIKEL 16 VAN 
RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Welke maatregelen zijn genomen met het oog op de in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
2008/98/EG neergelegde verplichting tot het opzetten van een geïntegreerd en 
toereikend netwerk van verwijderingsinstallaties en van installaties voor de 
terugwinning van gemengd stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, 
ook indien de inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, en is dat 
netwerk op regionaal niveau georganiseerd?  

(2) Hoe zorgt de lidstaat ervoor dat afval wordt verwijderd of nuttig wordt toegepast in 
een van de meest nabijgelegen daartoe geschikte installaties? 

(3) Verstrek nadere gegevens over de omvang en de vorm van de samenwerking met 
andere lidstaten die eventueel heeft plaatsgevonden met het oog op het vervullen van 
de verplichting uit hoofde van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG. 

(4) Welke mate van zelfvoorziening op het gebied van afvalverwijdering is in de lidstaat 
bereikt? Illustreer dit antwoord met feitelijke of geschatte cijfers voor de hoeveelheid 
in de lidstaat verwijderd afval in verhouding tot de totale hoeveelheid in de lidstaat 
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geproduceerd afval die moet worden gestort.Beheer van gevaarlijke afvalstoffen 
(artikelen 17 tot en met 20 van Richtlijn 2008/98/EG) 

11. BEHEER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN (ARTIKELEN 17 TOT EN MET 20 VAN 
RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Beschrijf de maatregelen die de lidstaat heeft genomen om ervoor te zorgen dat de 
productie, inzameling, opslag en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen 
plaatsvinden onder omstandigheden waarbij bescherming van het milieu en de 
menselijke gezondheid wordt geboden. 

(2) Welke maatregelen zijn genomen ter waarborging van de traceerbaarheid van 
gevaarlijke afvalstoffen van de productie tot de definitieve verwijdering, met name 
door het bijhouden van registers krachtens artikel 35 van Richtlijn 2008/98/EG en 
door een juiste etikettering van gevaarlijke afvalstoffen? Welke maatregelen zijn 
genomen om ervoor te zorgen dat afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen correct 
worden geclassificeerd als gevaarlijke afvalstoffen? 

(3) Geef aan hoe het mengverbod voor gevaarlijke afvalstoffen wordt uitgevoerd en hoe 
en in welke gevallen de lidstaat heeft bepaald dat er in afwijking van artikel 18, lid 1, 
van Richtlijn 2008/98/EG mag worden gemengd. 

12. AFGEWERKTE OLIE (ARTIKEL 21 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Beschrijf de regeling die in de lidstaat wordt toegepast voor de gescheiden 
inzameling en verwerking van afgewerkte olie. 

(2) Heeft de lidstaat maatregelen genomen om te voorkomen dat afgewerkte oliën met 
uiteenlopende eigenschappen worden gemengd met andere afvalstoffen of 
materialen? Welke maatregelen? 

(3) Welke extra maatregelen, zoals technische eisen, producentenverantwoordelijkheid, 
economische instrumenten of vrijwillige overeenkomsten, hanteert de lidstaat ten 
behoeve van de gescheiden inzameling van afgewerkte olie en de goede verwerking 
ervan? 

(4) Geef aan of voor afgewerkte olie in de lidstaat regeneratie-eisen gelden en of de 
lidstaat grensoverschrijdende overbrenging van afgewerkte olie vanaf zijn 
grondgebied naar verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties beperkt teneinde 
voorrang te geven aan de regeneratie van afgewerkte olie.  

13. BIOAFVAL (ARTIKEL 22 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

Beschrijf kort de maatregelen van de lidstaten ter stimulering van:  

(a) het gescheiden inzamelen van bioafval met het oog op het composteren en vergisten 
van bioafval; 
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(b) de verwerking van bioafval op een wijze die een hoge mate van milieubescherming 
biedt; 

(c) het gebruik van met biologisch afval geproduceerd milieuveilig materiaal. 

14. VERGUNNINGEN (ARTIKELEN 23, 24 EN 25 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG)  

(1) Hoe zorgt de lidstaat ervoor dat afval uitsluitend wordt verwerkt door inrichtingen of 
ondernemingen die beschikken over een vergunning welke voldoet aan de eisen van 
artikel 23 van Richtlijn 2008/98/EG? 

(2) In welke mate wijkt de lidstaat af van de vergunningsvereisten en welke bepalingen 
zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat van de vergunningsvereisten vrijgestelde 
afvalverwerking in overeenstemming is met het beginsel van milieuverantwoord 
afvalbeheer? Maakt de lidstaat gebruik van de richtsnoeren van de Commissie inzake 
vergunning en inspecties? 

15. AFVALBEHEERPLANNEN (ARTIKEL 28 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Is er een plan of zijn er plannen voor het beheer van afvalstoffen opgesteld teneinde 
de in de artikelen 1, 4, 13 en 16 van Richtlijn 2008/98/EG bedoelde doelstellingen te 
verwezenlijken? Geef een link naar de openbare website waarop de plannen zijn 
geplaatst. Maakt de lidstaat gebruik van de richtsnoeren van de Commissie inzake 
vergunning en inspecties? 

(2) Hoeveel afvalbeheerplannen zijn opgesteld om het hele geografische grondgebied 
van de lidstaat te bestrijken? Wanneer er meer dan een plan is: hoe zorgt de lidstaat 
ervoor dat het hele geografische grondgebied naar behoren wordt bestreken door de 
afvalbeheerplannen en dat deze voldoen aan de in de artikelen 1, 4, 13 en 16 van 
Richtlijn 2008/98/EG bedoelde doelstellingen? 

16. AFVALPREVENTIEPROGRAMMA'S (ARTIKEL 29 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

(1) Is er een afvalpreventieprogramma of zijn er afvalpreventieprogramma's opgesteld 
overeenkomstig de artikelen 1 en 4 van Richtlijn 2008/98/EG? Geef een link naar de 
openbare website waarop de plannen zijn geplaatst. Maakt de lidstaat gebruik van de 
richtsnoeren van de Commissie voor het opstellen van een 
afvalpreventieprogramma? 

(2) Schets de belangrijkste elementen van de afvalpreventieprogramma's die de lidstaat 
heeft vastgesteld om economische groei los te koppelen van de milieueffecten die 
samenhangen met de productie van afvalstoffen. 

(3) Rapporteer uit de afvalpreventieprogramma's voortvloeiende vorderingen tijdens de 
verslagperiode en beschrijf de ontwikkeling van de afvalproductie tijdens de 
verslagperiode. 
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17. INSPECTIES (ARTIKEL 34 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

Beschrijf kort het in artikel 34 van Richtlijn 2008/98/EG bedoelde systeem van periodieke 
inspecties en geef daarbij de frequentie en intensiteit van de inspecties aan. Geef aan wat de 
beschikbare administratieve capaciteit van de lidstaat voor het verrichten van dergelijke 
inspecties is. Maakt de lidstaat gebruik van de richtsnoeren van de Commissie inzake 
vergunning en inspecties? 

18. HANDHAVING EN SANCTIES (ARTIKEL 36, LID 2, VAN RICHTLIJN 2008/98/EG) 

Geef voorbeelden van het systeem van de lidstaat voor doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van 
Richtlijn 2008/98/EG. 

19. VORDERINGEN BIJ HET HALEN VAN DE IN ARTIKEL 11, LID 2, ONDER A) EN B), VAN 
RICHTLIJN 2008/98/EG VASTGESTELDE DOELSTELLINGEN 

De verslaglegging moet zijn gebaseerd op Besluit 2011/753/EU van de Commissie3. 

Verslagperiode: 

Overeenkomstig Besluit 2011/753/EU controleren de lidstaten de naleving van de bij 
artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2008/98/EU vastgestelde doelstellingen door berekening van 
het gewicht van de afvalstromen die in de loop van een kalenderjaar worden geproduceerd en 
van de afvalstromen die in de loop van dat kalenderjaar worden klaargemaakt voor 
hergebruik, worden gerecycled of anderszins voor materiaalterugwinning zijn gebruikt. De 
lidstaten verstrekken gegevens over de situatie inzake klaarmaken voor hergebruik en 
recycling van en materiaalterugwinning uit de betreffende afvalstromen, hetzij voor elk jaar 
van de driejarige verslagperiode, hetzij voor de jaren van de in sectie 5 van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad4 vermelde 
verslagperioden. 

1 De lidstaat verstrekt gegevens over zijn vorderingen met 
betrekking tot het halen van de doelstellingen voor elk jaar 
van de driejarige verslagperiode (selecteer wat van 
toepassing is)5. 

 

ja / nee 

2 De lidstaat verstrekt gegevens over zijn vorderingen met 
betrekking tot het halen van de doelstellingen voor de in 
bijlage I, sectie 5, bij Verordening (EG) nr. 2150/2002 

ja / nee 

                                                 
3 PB L 310 van 25.11.2011, blz. 11. 
4 PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1. 
5 Deze gegevens worden jaarlijks verzameld door Eurostat. 
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vastgestelde jaren van de verslagperioden (selecteer wat 
van toepassing is)6. 

 

3 (rapporteer enkel in het eerste uitvoeringsverslag op basis 
van deze vragenlijst) 

Geef aan welke berekeningsmethode is gebruikt 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Besluit 2011/753/EU. 

Berekeningsmethode 1 
Berekeningsmethode 2 
Berekeningsmethode 3 
Berekeningsmethode 4 

4 (rapporteer enkel vanaf het tweede uitvoeringsverslag) 

Geef aan of de lidstaat de in punt 3 geselecteerde 
berekeningsmethode heeft gewijzigd. Zo ja, specificeer 
welke berekeningsmethode het betreft en hoe de lidstaat de 
consistentie van de gerapporteerde gegevens heeft 
gewaarborgd. 

 

De gegevens inzake het percentage nuttige toepassing (met 
betrekking tot voorbereiding voor hergebruik en nuttige 
toepassing) en recycling (met betrekking tot voorbereiding 
voor hergebruik en recycling) worden verzameld door 
Eurostat. De lidstaten kunnen de gegevens invullen voor 
verificatiedoeleinden: 

 

% in jaar 

% in jaar 

Voorbereiding voor hergebruik en recyclingpercentage 
voor huishoudelijk afval en soortgelijk afval zoals 
gespecificeerd in de door de lidstaat gekozen 
berekeningsmethode in elk door dit uitvoeringsverslag 
bestreken jaar: % in jaar 

% in jaar 

% in jaar 

5 

Percentage nuttige toepassing voor bouw- en sloopafval in 
elk door dit uitvoeringsverslag bestreken jaar: 

% in jaar 

6 Geef in voorkomend geval de redenen waarom de 
doelstellingen niet zijn gehaald en de acties die de lidstaat 
overweegt om die doelstellingen te halen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
6 Deze gegevens worden tweejaarlijks verzameld door Eurostat.  
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