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Bedrijven die bedrijfsafval of gevaarlijke stoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/
of hierin bemiddelen, moeten aan een aantal criteria voldoen. Een van de criteria is het 
voldoen aan de eis van vakbekwaamheid.
Hiervoor is het Vakdiploma Afvalstoffen nodig. Om dit vakdiploma te krijgen, moet je het 
examen Afvalstoffen behalen. De divisie CCV, afdeling Ondernemersexamens, van het 
CBR neemt dit examen af.

Het theorieexamen Afvalstoffen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 30 meerkeuze-
vragen waarvoor je 60 minuten de tijd hebt. 
Je krijgt onder andere vragen over:

• Wet- en regelgeving algemeen;
• VIHB-registratie en het Landelijk Afvalbeheerplan;
• Vervoer van gevaarlijke stoffen.

 
Na het afsluiten van het examen zie je de uitslag direct op het scherm. Om voor dit 
examen te slagen, moet je 24 of meer vragen goed beantwoord hebben.

Voor informatie over de toelatingseisen, eventuele vrijstellingen, de organisatie van het 
examen, de exameneisen, wat je mee moet nemen naar het examen, het examengeld en 
hoe je een examen kan reserveren, kan je terecht op www.cbr.nl

Voorwoord
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 1.1 Begrippen

Afvalstoffen
Wat is een afvalstof? Daar is geen gemakkelijk antwoord op te geven. Wat voor de een 
afval is, is voor de ander een grondstof. Wat afval is, hangt vooral af van wat degene die 
de afvalstof in handen heeft, ermee wil doen. Wil hij ze kwijt (weggooien), dan is meestal 
sprake van een afvalstof.

Vanuit de Wet milieubeheer wordt het volgende aangehouden:

	Ƅ
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen.

Voor een niet-afvalstof gelden de voorwaarden van zogenoemde ‘bijproducten’ van 
productieprocessen en voor de zogenoemde ‘einde-afvalfase’. Bij deze laatste gaat het 
om materialen met de status van afvalstof die na handeling van nuttige toepassing niet 
langer afvalstoffen zijn.

Uitgangspunten bij toepassing van de afvalstoffen definitie (‘zich ontdoen’)
De definitie van het begrip ‘afvalstoffen’ is opgehangen aan de vraag of sprake is van zich
ontdoen, een voornemen om zich te ontdoen of een plicht voor de houder om zich van 
een materiaal te ontdoen.

Het begrip afvalstof moet volgens het Hof van Justitie ruim worden uitgelegd. Op basis 
van de definitie van het begrip afvalstof kan in beginsel elke stof of elk voorwerp een 
afvalstof zijn, wanneer de houder zich daarvan maar ontdoet, wil of moet ontdoen. 
De beoordeling of sprake is van een afvalstof of niet (‘zich ontdoen’) moet steeds  
geschieden in het licht van alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval. 
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de doelstellingen van de kaderrichtlijn.

De richtlijn kent een tweeledige milieudoelstelling (artikel 1):
• Milieubescherming: bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door 

preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen;

• Efficiënt grondstoffengebruik: beperking van gevolgen in het algemeen van het 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en verbetering van de efficiëntie van het 
gebruik ervan.

1 Wet- en regelgeving
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Toetsingskader afvalstof of product
Beoordeling moet per geval op basis van alle voor dat geval specifieke feiten en omstandigheden.

Overblijfselen die niet bewust zijn geproduceerd maar vrijkomen bij een productieproces 
en overblijfselen die na consumptie van een product bij consumenten en bedrijven 
vrijkomen, kunnen aangemerkt worden als afvalstoffen.

Voorbeelden van afvalstoffen
• Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval);
• Lege verpakkingen (bijvoorbeeld glazen potjes en kunststof flessen);
• Bouw- en sloopafval;
• Autowrakken.

Afvalpreventie
Afvalpreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval ofwel ‘het 
voorkomen, dan wel het beperken, van afval door intern hergebruik of door reductie aan 
de bron’.
Afvalpreventie voorkomt dat onnodig veel grondstoffen verloren gaan bij de winning van 
grondstoffen, in productieprocessen en bij het gebruik of verbruik van producten door 
bedrijven of consumenten. Dit wordt kwantitatieve preventie genoemd, omdat het hier 
gaat om kilo’s of tonnen.
Afvalpreventie heeft ook een kwalitatieve kant. Daarbij gaat het om het voorkomen of 
beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in producten. Daardoor komen minder 
gevaarlijke stoffen in het milieu terecht.

Materiaal afkomstig van een 
productieproces dat niet in eerste 
plaats bedoeld is voor de productie 

van die stof of dat voorwerp

Voldoet het materiaal aan de voorwaarden* 
van artikel 5 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen 
voor de status van bij product:

a  het is zeker dat het materiaal gebruikt zal 
worden;

b  het materiaal kan onmiddelijk worden 
gebruikt zonder enige verdere verwerking 
anders dan die bij normale productie-
praktijken gangbaar is;

c  het materiaal wordt geproduceerd als een 
intergraal onderdeel van een productie-
proces;

d  het voorgenomen gebruik van het 
materiaal is rechtmatig, met andere 
woorden het materiaal voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu  
en gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effect op het milieu of de menselijke 
gezondheid.

 *   Of specifieke criteria die zijn vastgesteld op basis 
van deze voorwaarden.

Voldoet het materiaal gelet op artikel 3 van  
de Kaderrichtlijn afvalstoffen (“zich ontdoen”),  
de doelstelling van artikel 1 Kaderrichtlijn 
afvalstoffen (bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid en behoud en 
efficiënt gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen) en  
alle feiten en omstandigeheden aan de 
toetsingsgronden voor voortgezet gebruik:

a  het is zeker dat het materiaal gebruikt zal 
worden;

b  het voorgenomen gebruik is rechtmatig en;
c  het voorgenomen gebruik is vanuit 

grondstoffenefficiëncy voldoende 
hoogwaardig.

Voldoet het materiaal na een behandeling van 
nuttige toepassing aan de voorwaarden* van 
artikel 6 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen 
voor de einde-afvalstatus:

a  het materiaal is bestemd om te worden 
gebruikt voor specifieke doelen;

b  er is een markt voor of vraag naar het 
materiaal;

c  het materiaal voldoet aan de technische 
voorschriften voor de specifieke doelen 
en aan de voor producten geldende 
wetgeving en normen;

d  het gebruik van het materiaal heeft over 
het geheel genomen geen ongunstige 
effecten voor het milieu of de menselijke 
gezondheid.

 *   Of specifieke criteria die zijn vastgesteld op basis 
van deze voorwaarden.

Bijproduct
of productieresidu?

Voortgezet gebruik
of zich ontdoen van?

Einde-afval
of nog steeds afval?

Afvalstof bestemd 
voor verwijdering

Materiaal afkomstig van een 
consumptiefase van producten 

(onder andere diensten, 
huishoudens, retourlogistiek en 

detailhandel)

Materiaal afkomstig van recycling  
of een andere nuttige toepassing  

van afvalstoffenNEE NEE

JA

Geen afval

JA

Geen afval

JA

Geen afval

JA

Afval

NEE

Afval

NEE

Afval

NEE

JA JA NEE
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Keten aanpak
In het verlengde van de afvalpreventie kan ook de zogenaamde ketenaanpak genoemd 
worden.

Bij een ketenaanpak houdt een producent rekening met de gevolgen van zijn producten 
voor het milieu en de werknemers in de gehele keten of levensfase van een product.  
De keten gaat van ontstaan (winning van grondstoffen en productie) via gebruik van het 
product naar afdanking (hergebruik en verbranding of stort). Ketenaanpak betekent 
bijvoorbeeld dat een producent het milieu als uitgangspunt neemt bij het ontwerp van 
producten (ecodesign).

Eco-design
Eco-design kan betekenen:

• Dat minder grondstoffen en energie nodig zijn bij de productie;
• Minder schadelijke grondstoffen worden gebruikt;
• Producten minder energie gebruiken;
• Producten makkelijker kunnen worden hergebruikt;
• Er nauwelijks of geen afval overblijft.

Een ketenaanpak is niet alleen goed voor het milieu. Het bespaart ook materialen, dus 
kosten, en verbetert de samenwerking en slimme innovaties. 

Gevaarlijke afvalstoffen
Volgens de Wet milieubeheer: 

	Ƅ
Een afvalstof die één of meer van de in bijlage III bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 
gevaarlijke eigenschappen bezit.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten verplicht gescheiden worden in verband met de risico’s 
voor veiligheid, gezondheid en milieu en om hergebruik mogelijk te maken. Gevaarlijke 
afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen of mogen worden, worden verbrand of gestort. 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte afgifte van hun gevaarlijk afval aan 
een inzamelaar of verwerker. Kleine hoeveelheden gevaarlijk afval van bedrijven (tot 200 kg 
per afgifte) wordt aangeduid met de term klein gevaarlijk afval (KGA).
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