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Staatssecretaris heeft een te strikte toepassing gegeven aan de regeling met betrekking tot de algemene
kennisgeving in artikel 13 EVOA
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 15 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:68

‐ Op SmartNewz sinds: 28 januari 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft drie lasten onder dwangsom opgelegd.
In het besluit worden genoemd een illegale overbrenging van kwikhoudend afval naar een bedrijf in België, zonder de benodigde kennisgeving en zonder toestemming
van de bevoegde autoriteiten. Bovendien is het Belgische bedrijf volgens het besluit niet vergund om dit afval te verwerken wegens het te hoge kwikgehalte ervan.
Voorts worden genoemd 7 illegale overbrengingen van met di‐chloorbenzeen verontreinigd PU‐schuim (polyurethaan) naar 4 verschillende locaties in Duitsland, zonder
kennisgeving aan en toestemming van de bevoegde autoriteiten. Verder worden genoemd meer dan 31 illegale overbrengingen van afvalstoffen op kennisgeving naar
een bedrijf van verzoekster in Duitsland. Deze overbrengingen stemden volgens het besluit feitelijk niet overeen met de kennisgeving waaronder de afvalstoffen
werden overgebracht. Tenslotte wordt genoemd een illegale overbrenging van afvalstoffen naar een ander bedrijf in Duitsland. Ook deze overbrenging stemde feitelijk
niet overeen met de kennisgeving en bovendien heeft het betrokken bedrijf in Duitsland geen vergunning om deze afvalstoffen te verwerken wegens de te hoge PH‐
waarde ervan.
Verzoekster verzoekt een voorlopige voorziening te treffen waarmee gedurende de bodemprocedure de lasten worden geschorst, althans een zodanige voorziening te
treffen, dat de overbrengingen op grond van de onderliggende lopende kennisgevingen onmiddellijk mogelijk worden gemaakt. Door de belemmeringen in de
bedrijfsvoering die voortvloeien uit het besluit, lijdt verzoekster naar zij stelt met onmiddellijke ingang omvangrijke schade, die onomkeerbaar kan zijn, omdat
zakenpartners op zoek zullen gaan naar andere mogelijkheden in de markt voor de afzet van de betrokken afvalstoffen.
Voorz. ABRvS: Onder de gegeven omstandigheden heeft verzoekster een spoedeisend belang bij de beoordeling van het verzoek. De vraag of het PU‐schuim onder
Bazelcode B3010 valt, waarover partijen ten gronde van standpunt verschillen, leent zich niet voor beantwoording in deze procedure. Hetgeen verzoekster daartegen
heeft aangevoerd, is naar voorlopig oordeel onvoldoende om aan de juistheid van dit standpunt van de staatssecretaris te twijfelen. Er is dan ook geen aanleiding
voor schorsing van het besluit voor zover het gaat om last 1. De voorzieningenrechter ziet evenmin aanleiding voor de gevraagde schorsing van het besluit voor zover
het gaat om last 2, nu daartegen geen gronden zijn aangevoerd.
Last 3 betekent feitelijk dat het bedrijf uitsluitend afvalstoffen op een kennisgeving mag (laten) overbrengen indien de overbrenging van die afvalstoffen feitelijk
volledig met die kennisgeving overeenstemt en dat dit impliceert dat de over te brengen afvalstoffen zowel fysisch als chemisch dienen overeen te komen met de
kwalificatie (benaming), classificaties (eural‐, Bazel‐ en OESO‐codes) en samenstelling van de afvalstoffen zoals deze door de kennisgever zijn opgegeven in de
kennisgeving en de daarbij behorende documenten.
De staatssecretaris heeft in het besluit een te strikte toepassing gegeven aan de regeling met betrekking tot de algemene kennisgeving in artikel 13 EVOA. Dit artikel
bepaalt in het eerste lid, aanhef en onder a, dat de kennisgever een algemene kennisgeving voor verscheidene transporten kan indienen, indien bij elk transport de
afvalstoffen in essentie soortgelijke fysische en chemische eigenschappen hebben. Last 3 is daarom naar voorlopig oordeel te strikt geformuleerd.
Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)

WETINGANG
Wet milieubeheer artikel 10.60 , Meer nieuws over dit wetsartikel
Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) artikel 2 , Meer nieuws over dit wetsartikel
Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) artikel 13 , Meer nieuws over dit wetsartikel
Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen artikel 23 , Meer nieuws over dit wetsartikel

TREFWOORDEN
afvalbewerking, afvalverwerking

