Cursus Afvalstoffen (inclusief bouw- en sloopafval)
Het blijft een lastig onderwerp: wanneer is er nu sprake van afval en wanneer niet? De
discussies blijven oplaaien en dat is ook niet vreemd, want de noodzaak van hergebruik
van afvalstoffen neemt toe om schaarser wordende primaire grondstoffen te sparen. De
Europese Unie wil steeds meer toe naar een recyclingmaatschappij en gesloten
kringlopen (‘cradle to cradle’) en de lidstaten worden verplicht om steeds hogere
recyclingpercentages te halen. Maar: afvalstoffen kunnen ook veel risico’s voor milieu en
gezondheid in zich bergen als de regels niet worden nageleefd. De nieuwe Europese
Kaderrichtlijn Afvalstoffen, die is opgenomen in de Wet milieubeheer, stimuleert het
hergebruik van afvalstoffen zonder het risico voor mens en milieu uit het oog te verliezen.
Voor onder andere vergunningverleners, toezichthouders en handhavers een uitdaging
om hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan. Deze cursus helpt u daarbij. Aan de
hand van een belangrijke afvalstroom, bouw- en sloopafval zal het onderscheid afvalstof
– niet afvalstof worden geïllustreerd. In dat kader wordt tevens ingegaan op het Besluit
bodemkwaliteit.
Inhoud:
Theorie:
Hoe zit de afvalstoffenregelgeving in elkaar (op Europees en nationaal niveau)?
•
•
•
•
•

Afvalstoffenbeleid: het landelijk afvalbeheerplan
Welke eisen gelden voor bijproducten en einde afval?
Onderzoeks- en overige administratieve verplichtingen
Afvalstof of bouwstof?
Actuele jurisprudentie op het gebied van afvalstoffen

Praktijk:
•
•

Aan de hand van voorafgaand aan de cursus toegezonden cases, die ontleend zijn
aan de praktijk, zal met de leerstof worden geoefend.
Cursisten kunnen hun eigen praktijkvragen aan de orde stellen (kunnen ook van
te voren aan de docent worden toegezonden).

Doelgroep:
Vergunningverleners, beleidsmedewerkers, toezichthouders (bouw en milieu),
handhavers, bijzondere opsporingsambtenaren, juristen, adviseurs en anderen betrokken
bij de uitvoering van of advisering over afvalregelgeving, werkzaam bij overheid of
bedrijfsleven.
Duur:
Locatie:
Prijs:

1 dag met lunch
in company
€ 500,- excl. BTW per cursist met een minimum van 4 cursisten.

Docent: Mr. A.M.C.C. (Annemiek) Tubbing
Annemiek Tubbing is eigenaar van Tubbing Milieu -advies, een juridisch adviesbureau dat zich
bezighoudt met omgevingsrecht en handhaving. Tubbing Milieu-advies geeft adviezen en cursussen

op deze beide gebieden en is met name geïnteresseerd en gespecialiseerd in de onderwerpen die
zich bevinden op het grensvlak tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Haar
inhoudelijke specialisaties zijn afvalstoffen, bodem en natuur. Annemiek Tubbing heeft 7 jaar
gewerkt als officier van justitie milieuzaken en is thans raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof
Amsterdam waar zij vooral wordt ingezet voor milieustrafzittingen. Annemiek Tubbing heeft
verschillende publicaties op haar naam staan, waaronder over de bestuurlijke strafbeschikking (zie
www. tubbingmilieuadvies.nl). Tubbing Milieu-advies is geregistreerd in het Centraal Register Kort
Beroeps Onderwijs en voldoet daarmee aan de eisen die daaraan zijn verbonden (lees meer
op www.crkbo.nl en de Registratie CRKBO 2010-2014 van het CPION).

