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MR-behandeling: ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de 
uitzondering van de meldplicht voor informatie over de 
vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen 

 

Aanleiding 
Bijgaand ontvangt u met het oog op aanbieding aan de ministerraad een 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen (hierna: het besluit) naar aanleiding van het vervallen van 
de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van 
gevaarlijke afvalstoffen. De CFL heeft op 28 juni jl. ingestemd met agendering 
van het ontwerpbesluit in de MR. 
 
De achtereenvolgens te zetten procedurestappen zijn: 1) instemming door de 
Ministerraad, 2) voorhang bij de Tweede Kamer en Eerste Kamer, 3) gelijktijdige 
voorpublicatie in de Staatscourant t.b.v. inspraak, 4) advisering Afdeling 
advisering van de Raad van State, 5) nader rapport n.a.v. het advies en 6) 
vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding. 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u om in te stemmen met het in procedure brengen van het 
ontwerpbesluit (stappen 1 t/m 4) en als u het eens bent met de stukken, verzoek 
ik u: 

• ten behoeve van de ministerraad het aanbiedingsformulier te 
ondertekenen; 

• ten behoeve van de voorhangprocedure de brieven aan de voorzitters van 
de Eerste Kamer en Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kernpunten 
Tot op heden hoeft in Nederland informatie over de vervoerder van 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen niet te worden gemeld aan het 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (hierna: LMA). De Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) 
is echter herzien in 2018 en bepaalt sindsdien dat informatie over vervoerders 
van gevaarlijke afvalstoffen wél moet worden gemeld aan een elektronische 
database (in Nederland: aan het LMA). Om de Nederlandse regelgeving in lijn met 
de Kra te brengen moet de in het besluit bestaande uitzondering van de 
meldplicht met betrekking tot vervoerders van gevaarlijk afval komen te 
vervallen.  

Artikel 10.40 van de Wet milieubeheer, zoals verder uitgewerkt in het besluit, 
beschrijft welke informatie moet worden gemeld. Door artikel 3 van het besluit 
aan te passen wordt tegemoetgekomen aan de door de Kra verlangde wijziging. 

Bevat persoonsge  
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De huidige uitzondering voor het melden van informatie over vervoerders van 
bedrijfsafval blijft wel bestaan. 

Toelichting 
Begin 2021 is door uw ambtsvoorganger besloten om de onderhavige wijziging, 
die onderdeel is van de laatste herziening van de Kra, mee te nemen in andere, al 
lopende, wijzigingssporen bij het LMA.1 Hierdoor is Nederland te laat met de 
implementatie van dit onderdeel van de herziene Kra, maar werden wel 
aanzienlijke voordelen behaald met betrekking tot het op orde brengen van 
andere aspecten van het meldsysteem bij het LMA en werden bedrijven niet 
gedwongen onnodige kosten te maken voor het meermaals aanpassen van hun 
meldsystemen. Sinds mei 2022 is het overigens voor bedrijven al mogelijk om 
informatie over de vervoerder te melden, conform de beslissing van uw 
ambtsvoorganger begin 2021.     

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Conceptbesluit  

2 Aanbiedingsformulier MR   

3 Adviesnota MR   

4 Voorhangbrief EK   

5 Voorhangbrief TK   

6 Voordrachtsbrief Raad van 
State 

  

 

 
1 IENW/BSK-2021/8911. 
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