UIT DE PRAKTIJK

Oud ijzer inzamelaars en de
Wet milieubeheer
En wat er (in het kort) aan vooraf ging
De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, met als doel hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor
het voetlicht te brengen. Zij adviseerden de politieke wereldleiders eind jaren zestig van de
vorige eeuw om anders, en dus beter, met hun omgeving om te gaan. Er moesten nu echt
milieumaatregelen genomen worden, want de aarde vervuilde behoorlijk, mede vanwege de
wereldwijd toenemende welvaart in combinatie met verdere industrialisatie en gebruik van
fossiele brandstoffen.
In die tijd werd nog gedacht aan sectorale
wetgeving, zoals de Wet verontreiniging
oppervlaktewater (1969), de Wet chemische afvalstoffen (1977) en de Afvalstoffenwet (1979).
Aan het begin van de jaren tachtig werd
vervolgens weer meer gedacht aan preventie en hergebruik van afvalstoffen. De
afvalstoffenwetgeving was onderhevig aan
politieke besluitvorming, maar ook aan

de voortschrijdende techniek. Uiteindelijk kwamen daar de inzichten van CDA
Kamerlid Lansink bij met de welbekende
“Ladder van Lansink”. Die was opgebouwd
uit de volgende treden: preventie, hergebruik, recycling, energie, verbranden en
storten.
De Ladder van Lansink is eigenlijk de bron
van de bekende Wet milieubeheer (Wm).
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Afvalstoffen

Inmiddels is de Wm (1993) de belangrijkste
milieuwetgeving in Nederland. Hoofdstuk
10 van deze wet, gaat over afvalstoffen.
Vanuit Hoofdstuk 10 zijn diverse besluiten
en ministeriële regelingen opgesteld die te
maken hebben met het reduceren, beheer
en hergebruik van afvalstoffen.
De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
(Regeling VIHB), is zo’n regeling, onderdeel
van de Wm en het Besluit afvalstoffen.
Als je in Nederland vervoerder, inzamelaar, handelaar en/of bemiddelaar van
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen bent, dan ben je verplicht je op de
VIHB-lijst van de NIWO te laten registeren
(www.niwo.nl); NIWO staat voor Nationale
en Internationale Wegvervoer Organisatie.
Om te komen tot registratie moet je wel
aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid
en betrouwbaarheid voldoen. Maar ook
kredietwaardigheid en een reële vestiging
zijn vereist.
Deze eisen vergen nogal wat investeringen. Op de NIWO-site is het voor een
Hoofdstuk 10 van de Wm, gaat over afvalstoffen.

