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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving 
 
 

 
 datum 1 april 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35267 
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 
2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging 
EU-kaderrichtlijn afvalstoffen) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 
CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
Tegen: PVV en FVD. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Invoeging Artikel I onderdeel Ca 
13 (Schonis) over voorhang 
 
De Kaderrichtlijn afvalstoffen stelt dat lidstaten zorgdragen dat huishoudelijk en soortgelijk 
afval zoveel wordt hergebruikt. In de Nederlandse implementatie is niet de aard van het 
afval, maar het perceel waar het afval wordt ontdaan leidend. Gemeenten mogen alleen 
zorgdragen voor de inzameling van afval dat van particuliere huishoudens afkomstig is. 
Maatschappelijke organisaties, zoals scholen en kerken, kunnen voor een substantieel deel 
afval hebben dat in aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. 
Bijvoorbeeld van leerlingen die voor het overblijven pakjes drinken meenemen. Echter, in 
de huidige situatie wordt dat afval aangemerkt als bedrijfsafval en moeten deze instanties 
de regels voor bedrijfsafval naleven. 
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De indiener vindt het belangrijk dat dergelijke (non-profit) organisaties, wanneer zij dat 
willen, afval – dat in aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – 
kunnen scheiden en zodanig laten inzamelen. Het is voor bedrijfsafvalinzamelaars nu vaak 
onrendabel om dat soortgelijk afval bij deze organisaties gescheiden in te zamelen. Vooral 
omdat het om relatief zeer kleine hoeveelheden gaat. 
Daardoor hebben maatschappelijke organisaties momenteel geen mogelijkheid om het 
afval gescheiden in te zamelen of bestaat hiervoor zelfs een negatieve financiële prikkel. 
De indiener zou daarom graag in de wet voorzien om gemeenten, wanneer dat vanuit het 
oogpunt van doelmatigheid gewenst is, de mogelijkheid te kunnen geven om dergelijk 
afval in te zamelen en op vergelijkbare wijze wordt aangeleverd als huishoudelijk afval. 
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan scholen die net als huishoudens in sommige gevallen 
ervoor kiezen dat een deel van het afval scheiden naar bioafval, papier en plastic 
verpakkingen, metaal verpakkingen en drinkpakken (PMD).  
Door middel van dit amendement wordt daartoe een grondslag gecreëerd in de Wet 
milieubeheer om in een algemene maatregel van bestuur regels te stellen over het 
zorgdragen door de gemeenteraad en burgemeesters en wethouders voor dergelijke 
afvalstromen. Bij of krachtens deze algemene maatregel van bestuur kan nog nader 
worden bepaald voor welke afvalstromen en voor welke bronnen waar dit afval van 
afkomstig is dit van toepassing wordt. 
Om te verhelderen welke regelgeving op deze afvalstoffen van toepassing is, worden in het 
nieuwe derde lid deze afvalstoffen expliciet aangemerkt als huishoudelijke afvalstoffen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdelen E en F 
8 (Ziengs) over voorhang 
Dit amendement beoogt de AMvB-grondslagen uit de Implementatiewet wijziging EU-
kaderrichtlijn afvalstoffen aan te vullen met een voorhang. 
Met de voorgestelde wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie 
van de gewijzigde EU-kaderrichtlijn afvalstoffen wordt bepaald dat op een later moment 
ook op het niveau van AMvB en ministeriële regeling regels gesteld worden. Dit 
amendement regelt dat er bij iedere AMvB een voorhangprocedure georganiseerd wordt. 
Het huidige wetsvoorstel laat het stellen van regels aan de regering, die via de AMvB’s 
nadere regels kan stellen zonder dat de Kamer die onder ogen krijgt. Dit amendement 
heeft als doel ervoor te zorgen dat de Kamer wél meedoet in de besluitvorming. 
Ingetrokken. 
 
 
Moties 
 
9  15  (Schonis en Von Martels) over een verplichte afvalstroomindicatie op producten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.  
 
10 (Kröger) over een minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen 
Aangehouden. 
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11 (Kröger) over de Kamer informeren middels een brief en een lijst nieuwe stoffen 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
12 (Von Martels) over hulp bij het verhalen van kosten op veroorzakers van afval 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 


