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Begrippenlijst Milieulijst 2022 
 
• afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (artikel 1.1 van 
de Wet milieubeheer). 
Toelichting: binnen Nederland bepaalt het bevoegd gezag voor de Wet 
milieubeheer (zoals provincie, gemeente of het rijk) uiteindelijk wat in 

specifieke gevallen afvalstoffen zijn en wat niet. Voor het verwerken, 

toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en 
vergunningprocedures; 

• bedrijfsmiddel met doelvoorschrift: bedrijfsmiddel waarbij alleen een 
bepaalde milieuprestatie wordt vereist en het middel niet specifiek wordt 
omschreven; 

• bedrijfsmiddel met middelvoorschrift: bedrijfsmiddel waarvoor wordt 

voorgeschreven hoe een milieuprestatie moet worden behaald; 
• biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en 

residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), 
de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede biogas en de biologisch 
afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (Artikel 2 van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening). 

Toelichting: van duurzame biomassa is in ieder geval sprake als de biomassa 
binnen de voorwaarden van NTA 8080 is geproduceerd. Onder duurzame 
biomassa worden ook biomassarest- en afvalstromen verstaan; 

• gangbaar: wat voor vergelijkbare, financieel gezonde bedrijven in Nederland 
gebruikelijk is; 

• hergebruik: elke handeling waarbij producten of componenten die geen 
afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat 

waarvoor zij waren bedoeld (artikel 1.1 van de Wet milieubeheer). 
Toelichting: we spreken niet van hergebruik als de handeling afvalstoffen 
betreft; 

• keten: het geheel van winnen van grondstoffen, maken van producten, 
gebruiken van producten en het beheren van de afvalstoffen die vrijkomen bij 
of na de hiervoor genoemde activiteiten (bijlage F.3.1 van het LAP); 

• KMO: kleine of middelgrote onderneming in de zin van bijlage I van de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouw 
Groepsvrijstellingsverordening en Visserij Groepsvrijstellingsverordening. 
Toelichting: voor MIA\Vamil mag voor MKB ook KMO worden gelezen; 

• LAP: Landelijk afvalbeheerplan 2017-2023; 
• milieubescherming: elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van 

aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door 

de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op 

dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik 
van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (Artikel 2 van de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening); 

• nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat dat 
afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, 

hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders 
voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor 
die functie wordt klaargemaakt tot welke handelingen in ieder geval behoren 
handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen 
(artikel 1.1 van de Wet milieubeheer); 

• productie: vervaardigen van fysieke producten; 
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• recycling: nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt 
tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een 
ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische 
afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw 

bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof 
of als opvulmateriaal (artikel 1.1 van de Wet milieubeheer).  
Toelichting: we spreken alleen van recycling als de handeling afvalstoffen 
betreft. Verbranden van afvalstoffen en energieterugwinning daarbij is geen 
recycling. Het recyclen tot vulstoffen of materialen die als brandstoffen 
worden gebruikt ook niet; 

• recyclaat: stof of materiaal ontstaan uit afvalstoffen waarvoor geldt dat deze 
zonder verdere verwerking toegepast kan worden als grondstof. Dit kan nog 

een afvalstof zijn of al einde-afval als aan de voorwaarden hiervan wordt 
voldaan (bijlage F.3.1 van het LAP); 

• refurbishen: een bestaand product terugbrengen tot nieuwstaat of beter, 
waarbij garantie wordt verleend op het opgeknapte of verbeterde product; 

• RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; 

• sorteren: scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van 
samengestelde materialen in de oorspronkelijke materiaalstromen (bijlage 
F.3.1 van het LAP); 

• ZZS: zeer zorgwekkende stoffen: stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en 
milieu, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling 
milieubeheer. Toelichting: deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, 
mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. 

Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de 
ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat 
bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare 
gegevens nog moet plaatsvinden. Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen 
waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer 

zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op 

rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en 
rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS. 

 

https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/zeer-zorgwekkende-stoffen
https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS

