
Tenviro 

Afvalstoffenrecht 
in de Omgevingswet 

 
Achtergrond 
Afvalstoffenwetgeving is breed en voor een groot deel vanuit de EU geregeld. Vrijwel alle 
bedrijven hebben ermee te maken en omdat er vaak veel geld mee gemoeid gaat ligt 
criminaliteit op de loer. Dit samen met soms onduidelijke definities rondom afval, bijproduct, 
einde afval maakt afvalwetgeving complex.  
 
Met de Omgevingswet en het Besluit Activiteiten Leefomgeving veranderen er ook zaken 
rondom afvalstoffen in Nederlandse wetgeving. De training gaat uit van de situatie onder de 
Omgevingswet. 
 
De tweedaagse training brengt overzicht en oefening. Aan het eind van deze training heeft u 
een basiskennis van het afvalstoffenrecht en de toepassing daarvan onder de omgevingswet 
en het BAL en de relatie met hoofdstuk 10 Wet milieubeheer. 
 
Doelgroep 
De training is bedoeld als basis- of opfriscursus, gericht op toezichthouders en 
vergunningverleners Wabo die al enkele jaren werkervaring hebben.  
 
Deze training is bedoeld voor de in de VTH Wabo Kwaliteitscriteria 2.2 genoemde 
deskundigheidsgebieden: Milieu (3 vergunningverlening, resp. 5 toezicht & handhaving) 
 
Programma 

Afvalstoffenrecht onder de Omgevingswet 

Dagdeel 1 • Inleiding: Kaderrichtlijn Afval, Wm & LAP(3) 

• Afval, bijproduct & einde afval 

• Inzamelen en EURAL 

• Oefening 

Dagdeel 2 
 

• Omgevingswet (wijzigingen, stortverbod, scheiden/ mengen) 

• BAL, Milieubelastende Activiteit & vergunningplicht   

• Autodemontage, garage, milieustraat, jachthaven   

• Oefening   

Dagdeel 3 • Afval en omgevingsplan, bruidsschat (Bkl) 

• IPPC, vergunningen, BBT & BREFS , minimum standaard (LAP) 

• Oefening 

Dagdeel 4 • Melden, formulieren, vervoer van afval (& EVOA) 

• Besluit Bodemkwaliteit, meststoffen, bouwwerken 

• Recycling ZZS* houdend afval, SCIP database 

• Oefening  

 



Tenviro 

 
 
 
 
*Er is een aparte ZZS training meer achtergronden en diepgang: 
https://www.tenviro.nl/training_zzs_wabo.php. 
 
Kosten (2023) 
• €2511 in-company op uw locatie (2 dagen in zelfde werkweek, max. 15 personen), of 
• €2151 Online (4 dagdelen, max 10 personen) 
 
Trainingen duren 2 dagen, Online trainingen wordt verdeeld over 4 dagen (dagdelen). 
 
De kosten zijn exclusief BTW, inclusief overige kosten zoals een uur gratis implementatie 
advies (3 maanden geldig). Een pdf versie van de presentatie met handige links en 
belangrijke informatie inclusief hand-outs, casus en antwoorden is inbegrepen. De 
presentatie is zo opgezet dat deze prima als naslagwerk kan dienen. 
 
Boeken 
U kunt de (in-company) training boeken via: https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php. 
Zie voor trainingen voor losse inschrijvingen a.u.b. de website van de ODNL.  
 
Tenviro 
Tenviro AB is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in REACH, CLP & industriële 
emissies. Trainingen worden gegeven door specialisten die zowel bij omgevingsdiensten, 
bedrijven als de REACH & CLP helpdesk gewerkt hebben. Zie onze referentie-/ 
ervaringsprojecten. 
 
Neem voor vragen, inschrijvingen of boekingen contact op met Erwin Theelen via: 
• 030 – 6346202 
• https://www.tenviro.nl/contact.php 
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