
 

 

 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING  AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 

 

PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
 
Straatafval, zwerfafval en illegale dumping 
De Wet milieubeheer voorziet niet in een definitie van het begrip zwerfafval. Dit heeft te 
maken met het feit dat het begrip in de praktijk weinig problemen oplevert, terwijl een 
juridisch sluitende definitie moeilijk te geven is. In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is 
wel een definitie opgenomen, deze is opgenomen in de begrippenlijst. Het zwerfafval afval 
bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties (blikjes, flesjes, wikkels, 
patatbakjes), sigarettenpeuken, kauwgomresten en allerhande gebruiksgoederen als 
kranten, folders en tissues. 
Het verschil tussen straatafval en zwerfafval is dat straatafval, dat niet in een prullenmand 
wordt achtergelaten, maar in de openbare ruimte terecht komt, zwerfafval wordt. 
 
b. Inzamelen 
Het begrip "inzamelen" is gedefinieerd om uitdrukkelijk vast te leggen dat er sprake is van 
een brede omschrijving. Hiervoor is gekozen om recht te doen aan het feit dat een 
gemeentelijke inzamelstructuur steeds meer bestaat uit zowel haal- als brengvoorzieningen 
op verschillende niveaus. Bovendien maakt een bredere omschrijving van het begrip 
inzamelen de veelheid van termen uit de vorige modelbepalingen ("aan te bieden of over te 
dragen", "achterlaten", etc.) overbodig. Wel is een ondergrens aangebracht: voordat sprake 
kan zijn van inzamelen, dienen de afvalstoffen ter inzameling te worden aangeboden. Voor 
de omschrijving van het begrip "ter inzameling aanbieden" geldt dezelfde brede invulling met 
betrekking tot haal- en brengvoorzieningen, nu van de kant van degene die zich van afval 
wenst te ontdoen. 
 
h. Gebruiker van een perceel 
De omschrijving "gebruiker van een perceel" sluit aan bij de omschrijving in de Verordening 
Reinigingsheffingen. Deze is opgenomen om te kunnen bepalen dat alleen diegenen die in 
de gemeente betalen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, gebruik mogen 
maken van de inzamelstructuur (zie de toelichting bij artikel 8) en de aangewezen 
inzameldienst. 
 
Voor een omschrijving van de afzonderlijke afvalstromen, zoals huishoudelijk restafval, GFT, 
etc : zie artikel 3 van het uitvoeringsbesluit.  
 
PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 
 
Eerste lid: De aanwijzing van de inzameldienst bij uitvoeringsbesluit 
De inzameling van huishoudelijk afval wordt uitbesteed aan een particulier inzamelbedrijf. 
Met dit bedrijf wordt een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd.  
 
Tweede lid: De aanwijzing van andere inzamelaars 
Het gaat hierbij vooral om de inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door 
anderen dan de inzameldienst. 
 
Belang van de bescherming van het milieu 



 

 

De memorie van toelichting zegt over artikel 10.23, eerste lid, Wm nog het volgende: "De 
gemeenten zijn gehouden om een afvalstoffenverordening vast te stellen. De regels worden 
vastgesteld in het belang van het milieu. Dat is ruimer dan de doelmatige verwijdering van 
afvalstoffen. Ook regels die beogen de milieuaspecten van handelingen met afvalstoffen te 
beperken, zijn daardoor mogelijk. Men denke aan een verbod om ter voorkoming van 
(geluids-)overlast afvalstoffen in te zamelen voor zeven uur ’s ochtends." 
 
Artikel 3. Afzonderlijke inzameling 
Eerste lid: Landelijk afvalbeheersplan 
Artikel 10.14 Wm bepaalt dat bestuursorganen, bij de uitoefening van hun bevoegdheid met 
betrekking tot afvalstoffen, rekening dienen te houden met het geldende afvalbeheersplan. 
Hieruit volgt dat bij het vaststellen of wijzigen van de afvalstoffenverordening rekening dient 
te worden gehouden met het LAP.  
 
Eerste lid: In de loop van 2009 zal de inzameling van kunststof verpakkingen worden 
ingevoerd.    
 
Eerste lid: Afstemming met artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 
In artikel 9 is een verbod opgenomen om opgesomde categorieën anders dan afzonderlijk ter 
inzameling aan te bieden. 
 
Eerste lid, sub a: GFT-afval 
Artikel 10.21 tweede lid, Wm verplicht gemeenten in ieder geval tot de afzonderlijke 
inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) 
gaat er in ieder geval van uit dat GFT-afval apart wordt ingezameld. Ook het ministerie van 
VROM houdt vast aan een verplichte GFT-inzameling. 
Desondanks is afwijking van deze verplichting mogelijk in het belang van een doelmatig 
beheer van huishoudelijke afvalstoffen, bijvoorbeeld om redenen van de GFT-kwaliteit, 
kostenniveau of de milieuhygiëne. Op grond van artikel 10.26, eerste lid, onder c, Wm kan bij 
verordening worden bepaald dat in een deel van het grondgebied geen huishoudelijke 
afvalstoffen worden ingezameld. 
 
Eerste lid, sub f: Uitspraak Raad van State over textiel 
Textiel is een afvalstof in de zin van artikel 1.1, eerste lid, Wm. Dit blijkt uit een uitspraak 
(voorlopige voorziening) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 
28 januari 2003, 200206958/1). 
Voor de afvalstoffenverordening heeft de uitspraak van de Raad van State de volgende 
consequentie. Het is niet aannemelijk dat een burger zijn textiel gesorteerd kan aanbieden. 
Immers deze kan niet weten voor welke bestemming hij bijvoorbeeld lappen of kleren 
aanbiedt (hergebruik, poetslap of onbruikbaar). Een sorteerbewerking lijkt hierdoor altijd 
noodzakelijk. Gesteld kan worden dat de gemeente op grond van artikel 10.21 Wm een 
zorgplicht heeft voor de inzameling van textiel.  
 
 
Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen 
Eerste lid 
In dit artikel worden de niveaus van inzameling aangegeven. Hiermee wordt recht gedaan 
aan de vervaging van het onderscheid tussen huis-aan-huisinzameling en inzameling via 
brengvoorzieningen op verschillende niveaus. 
 
Eerste lid, onder a: Inzameling bij elk perceel (haalsysteem) 
De inzameling bij elk perceel is individueel en vindt plaats bij elke woning via een 
haalsysteem. De bewoners maken gebruik van individuele inzamelmiddelen, zoals 
vuilniszakken of minicontainers. 
 



 

 

Eerste lid, onder a: Inzameling bij gestapelde bouw 
Het komt voor dat bij sommige gestapelde bouw of hoogbouw een inpandige 
inzamelvoorziening wordt getroffen, zoals stortkokers of containers. Dit moet worden gezien 
als inzameling bij elk perceel. 
 
Eerste lid, onder b: Inzameling nabij elk perceel (brengsysteem) 
Voor de inzameling nabij elk perceel wordt gebruik gemaakt van collectieve 
inzamelmiddelen, dit zijn brengsystemen waar een groep huishoudens gezamenlijk gebruik 
van maakt. Dit zijn bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers. De huishoudens 
beschikken over individuele bewaarmiddelen (zoals vuilniszakken) en moeten deze brengen 
naar de plaats waar het collectieve inzamelmiddel staat opgesteld. 
 
Inzameling nabij elk perceel: clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen 
Inzameling nabij elk perceel plaatsvinden via clusterplaatsen en via verzamelcontainers nabij 
elk perceel. Een verzamelcontainer kan boven- of ondergronds zijn. 
 
Een clusterplaats is een plaats waar de burger het inzamelmiddel op de dag van ophalen 
naar toe brengt. Voorbeelden van clusterplaatsen zijn: een parkje, een pleintje, een 
parkeerplaats waar op de dag van inzameling niet mag worden geparkeerd of een centrale 
plaats op de stoep.  
 
Eerste lid, onder c: Inzamelvoorziening op wijkniveau 
Bij inzamelvoorzieningen op wijkniveau kan in de eerste plaats worden gedacht aan 
glasbakken, textielbakken, en dergelijke. Dit zijn permanent aanwezige voorzieningen. De 
voorzieningen op wijkniveau kunnen ook mobiel of niet permanent aanwezig zijn. Een 
voorbeeld van dergelijke mobiele voorzieningen is de chemokar die gedurende een bepaalde 
periode in de wijk aanwezig is. Het gebruik van de wijkvoorzieningen is niet beperkt tot de 
gebruikers van een bepaalde groep percelen.  
 
 
Artikel 5. Frequentie van inzamelen 
 
Op grond van het tweede lid wordt de frequentie van inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen nabij elk perceel geregeld. In delen van de gemeente Wierden wordt nabij elk 
perceel ingezameld via clusterplaatsen. Ook in dit geval wordt minimaal 1 x per 14 dagen het 
GFT en restafval ingezameld. 
Het is momenteel zo dat in de zomer het GFT in de kernen eenmaal per week wordt 
ingezameld. Ook wordt momenteel het  GFT in bepaalde delen van de gemeente via GFT-
emmers van 25 liter wekelijks ingezameld. 
 
Tweede lid 
Dit kan zijn via bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers. 
 
Zesde lid 
Het college kan op basis van het zesde lid de frequentie van inzameling bij elk perceel 
bepalen van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan huishoudelijk restafval en 
groente-, fruit- en tuinafval. Dit artikel heeft alleen betrekking op de categorieën 
huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld en is beperkt 
tot het regelen van de frequentie van inzamelen. De dagen en tijden waarop huishoudelijke 
afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, kunnen worden geregeld op basis 
van artikel 11 van deze verordening. 
 
Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing 
 
De inzameling 



 

 

Gemeenten zijn belast met de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 
Zij hebben daarmee ook het recht om te bepalen dat het verboden is aan andere dan de 
door het college aangewezen inzameldienst en instanties om huishoudelijke afvalstoffen in te 
zamelen. 
 
 
PARAGRAAF 3. TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE 
AFVALSTOFFEN 

Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan 
anderen 
Burgers mogen hun afvalstoffen alleen aanbieden aan de krachtens in het eerste lid van 
artikel 2 aangewezen inzameldienst, andere inzamelaars die zijn aangewezen krachtens het 
tweede lid van artikel 2 en personen of instanties die in het kader van producenten-
verantwoordelijkheid bij AMvB of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben (zie de 
toelichting bij artikel 2 en artikel 6). In dit geval mag de burger zijn huishoudelijke 
afvalstoffen, zoals elektrische en elektronische apparatuur, ook aan deze personen of 
instanties aanbieden. 
 
Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door 
anderen dan de gebruikers van percelen 
Dit artikel bepaalt dat alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen, 
huishoudelijke afvalstoffen mogen aanbieden. Achtergrond van dit artikel is de toename in 
het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten (afvaltoerisme) 
of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de kosten 
van de verwijdering van hun afvalstoffen willen ontlopen. 
 
De keuze voor de formulering "anderen dan de gebruikers van ..." is gekoppeld aan de 
Verordening reinigingsheffingen 
 
Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 
 
Afstemming met artikel 3: Afzonderlijke inzameling 
In artikel 3 is een opsomming opgenomen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die 
afzonderlijk worden ingezameld. Artikel 9 houdt een verbod in voor de burger. 
 
Lid 3: Deze categorieën van personen zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit (artikel 5) 
 
 
Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
 
Eerste lid 
Bij inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel kan worden gedacht aan vaste 
inzamelmiddelen, zoals minicontainers, kca-boxen en dergelijke, maar ook aan 
huisvuilzakken of plastic folie waarin asbesthoudend afval moet worden verpakt. De 
inzamelmiddelen kunnen al dan niet van gemeentewege worden verstrekt. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid betreft het verbod om categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders aan te 
bieden dan via het aangewezen inzamelmiddel of de aangewezen inzamelvoorziening. 
 
 
Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 
Eerste lid: Deze zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit artikel 7. 
 



 

 

Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen 
Dit artikel biedt de grondslag voor een door het college vast te stellen calamiteitenregeling. 
Een dergelijke (eventueel tijdelijke) regeling zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn in geval van 
stakingen, etc. 
Ook kan worden gedacht aan een regeling voor het aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen bij wegopbrekingen. 
 
PARAGRAAF 4. INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst 
De inzameldienst zamelt naast huishoudelijke afvalstoffen ook bedrijfsafvalstoffen in, 
namelijk het  KWD-afval ( afval afkomstig van de kantoren/winkels/dienstensector).  
 
Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst 
Alleen die bedrijven die betalen voor de gemeentelijke inzamelvoorzieningen mogen, voor 
zover artikel 13 daartoe de mogelijkheid biedt, hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de 
inzameldienst.  
 
Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de 
inzameldienst 
 
Afbakening met artikel 13 en artikel 14 
Op grond van de artikel 13 en artikel 14 kunnen regels worden gesteld over de inzameling 
van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst. Artikel 15 betreft het stellen van regels over 
het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst. 
 
 
PARAGRAAF 5. ZWERFAFVAL 

Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging 
Dit artikel heeft een primair een milieubeschermende functie en beoogt de gemeenten een 
instrument te geven om illegale dumpingen, voor zover er geen hogere wet- of regelgeving 
van toepassing is, of het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan.  
 
Met opzet worden in het eerste lid ook de termen "stof" en "voorwerp" gebruikt en niet alleen 
de term "afvalstof", omdat niet altijd duidelijk is of de desbetreffende stoffen of voorwerpen 
afvalstoffen zijn. 
 
Artikel 17. Achterlaten van straatafval  
 
Straatafval 
In artikel 1 van deze verordening wordt een definitie gegeven van straatafval. Bij het begrip 
straatafval gaat het in feite om afval "dat onderweg ontstaat", buiten een perceel, dat niet als 
zwerfafval op straat of in het plantsoen terecht dient te komen en waarvoor je de burger (in 
dit geval ook toeristen) de mogelijkheid wilt bieden om zich ter plekke ervan te ontdoen (voor 
zover van zeer beperkte omvang en gewicht). Klein chemisch afval is uitdrukkelijk 
uitgesloten van de omschrijving. Dit afval dient in alle gevallen via de daartoe opgezette 
inzamelstructuur te worden verwijderd. 
 
In de definitie van straatafval wordt uitdrukkelijk gesproken over "buiten een perceel 
ontstaan". Een huishoudelijke afvalstof, ontstaan op of binnen het perceel, moet worden 
aangeboden volgens de bepalingen uit paragraaf 3 "Ter inzameling aanbieden van 
huishoudelijke afvalstoffen (regels voor de burger over de aanbieding van huishoudelijke 
afvalstoffen)". 



 

 

Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren 
 
Inrichtingen waar eet- en/of drinkwaren worden verkocht zijn bijvoorbeeld een winkel, hal of 
kraam. Het afval dat hierbij kan vrijkomen zijn bijvoorbeeld papier, etensresten, 
verpakkingsmateriaal of ander afval. 
 
Wet milieubeheer 
Opgemerkt wordt dat een inrichting zoals bedoeld in dit artikel, vergunningplichtig kan zijn op 
grond van de Wet milieubeheer, dan wel meldingsplichtig op grond van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. De 
verplichting zoals opgenomen onder c van deze bepaling kan in deze gevallen als voorschrift 
aan een dergelijke milieuvergunning worden verbonden, dan wel rechtstreeks voortvloeien 
uit het Activiteitenbesluit. 
 
In de nabijheid van de inrichting 
Artikel 213 van het Activiteitenbesluit bepaalt het volgende: "Degene die de inrichting drijft 
verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere 
materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een 
straal van 25 meter van de inrichting." Hieruit volgt dat het criterium "in de nabijheid van de 
inrichting" kan worden uitgelegd als binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 
 
Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 
 
Promotiemateriaal 
Niet alleen reclamebiljetten worden aan het publiek uitgereikt. Ook ander promotiemateriaal 
wordt vaak uitgereikt. Gedacht kan worden aan de zogenaamde samplings, monsters of 
miniverpakkingen, waarin ter promotie een product in een kleine hoeveelheid wordt 
aangeboden. Op grond van dit artikel kan degene die dergelijk promotiemateriaal uitreikt, 
worden verplicht het promotiemateriaal, de verpakking of de inhoud daarvan op te ruimen of 
te laten opruimen. 
 
Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden 
 
De opname van het tweede lid heeft vooral betekenis in verband met het op kosten van de 
overtreder laten reinigen van de weg (bestuursdwang). 
 
 

PARAGRAAF 6. OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN 

Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen  
 
Artikel 22 beoogt het belang van het milieu te beschermen. Ten aanzien van autowrakken 
die op de weg zijn geplaatst heeft het artikel in de APV een aanvullend motief op grond van 
de verkeersveiligheid. 
 
Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 
Het nieuwe Besluit Beheer Autowrakken (hierna te noemen BBA) verplicht autofabrikanten 
om een hoogwaardig inname- en verwerkingssysteem voor autowrakken op te zetten. 
 
Definitie autowrak 
Het begrip autowrak wordt in artikel 1, onder b, BBA als volgt gedefinieerd: "voertuig dat een 
afvalstof is in de zin van artikel 1.1 lid 1 van de Wm". 



 

 

De Wet milieubeheer definieert het begrip afvalstof als: "alle stoffen, preparaten of andere 
producten …… waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen". 
Door deze definities wordt een autowrak altijd aangemerkt als afvalstof en valt hiermee dus 
onder de werking van deze bepaling. 
 
 
PARAGRAAF 7. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 25. Strafbepaling 
 
Aanduiding strafbare feiten 
In dit artikel worden de bepalingen opgesomd die als strafbaar feit worden aangeduid om 
strafrechtelijk te kunnen worden gehandhaafd. De strafbaarstelling van artikel 10.23 Wm 
over de gemeentelijke afvalstoffenverordening is geregeld in de Wet op de economische 
delicten (Wed). Aangezien niet alle bepalingen in de afvalstoffenverordening zich voor 
strafrechtelijke handhaving lenen, is de strafbaarstelling geclausuleerd. 
 
Strafmaat 
In de Wed is de strafmaat aangegeven van overtredingen van plaatselijke verordeningen die 
gebaseerd zijn op de Wet milieubeheer. In het geval van de afvalstoffenverordening 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. Artikel 
23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht stelt de hoogte van een boete van de vierde 
categorie vast op maximaal 11.250 euro. Artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht geeft de 
officier van justitie de mogelijkheid om met een boete strafvervolging te voorkomen. 
 
Het openbaar ministerie heeft richtlijnen opgesteld voor boetes. De boete voor het verkeerd 
aanbieden van huishoudelijk afval of voor zwerfafval is op dit moment (voorjaar 2008) 
gesteld op een standaardbedrag van 50 euro. 
 
Artikel 26. Toezichthouders 
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 6.2 model-APV: Toezichthouders. 
 
Aanwijzing van de toezichthouder in de afvalstoffenverordening is noodzakelijk, indien een 
toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheden dient te krijgen. Alleen voor de aanwijzing 
van toezichthouders is een bepaling opgenomen in de afvalstoffenverordening. 
Opsporingsambtenaren worden namelijk aangewezen in de artikelen 141 en 142 Wetboek 
van Strafvordering. 
 
Artikel 27. Inwerkingtreding 
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 6.4 model-APV: Inwerkingtreding. 
 
Artikel 28. Citeerbepaling 
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 6.6 model-APV: Citeerbepaling. 
 
Tegen het uitvoeringsbesluit zoals dat genomen wordt door het college kan bezwaar en 
beroep worden aangetekend overeenkomstig de Awb. 


