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Betreft: Verzoekschrift 203/2007, ingediend door Daniel Nestmann (Duitse 
nationaliteit), over het verbranden in Duitsland van uit Australië afkomstig 
hexachloorbenzeen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Parlement om te controleren of de geplande verbranding in Noord-
Rijnland-Westfalen van grote hoeveelheden van de giftige en kankerverwekkende stof 
hexachloorbenzeen afkomstig uit de Australische stad Sydney in overeenstemming is met de 
milieuwetgeving van de EU en de regels inzake de bescherming van de bevolking tegen de 
nadelige gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007.

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Voorgeschiedenis

Het verzoekschrift betreft het transport van de gevaarlijke stof hexachloorbenzeen (HCB) van 
Australië naar Duitsland voor verbranding aldaar. Volgens indiener plant de onderneming 
Orica de verzending van duizenden tonnen HCB naar verbrandingsinstallaties in Duitsland 
(Leverkusen, Dormagen, Herten en Brunsbüttel). De regering van de deelstaat Noord-
Rijnland-Westfalen heeft tegen de verbranding van HCB geen enkel bezwaar aangetekend. 
Indiener stelt dat de verbrandingsinstallaties een vergunning hebben voor de verwijdering van 
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lokaal afval en dat ze giftig afval verbranden van meer dan driehonderd internationale 
ondernemingen. De exacte hoeveelheden en precieze samenstelling van het afval worden 
volgens indiener om redenen van vertrouwelijkheid niet openbaar gemaakt.

Het verzoekschrift

Indiener brengt zijn bezorgdheid tot uitdrukking over de risico’s van de geplande activiteit 
voor de lokale bewoners en het milieu en wijst daarbij onder meer op problemen in verband 
met de langetermijnopslag van giftige residuen. Hij verzoekt om een onderzoek naar de 
verenigbaarheid van bedoelde activiteit met EU-wetgeving.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De belangrijkste communautaire wetgeving die op deze zaak van toepassing is, is Richtlijn
2000/76/EG1 betreffende de verbranding van afval, Richtlijn 96/61/EG2 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn), en Verordening (EG) nr. 
1013/20063 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

Bij Richtlijn 2000/76/EG zijn voor de (mee)verbranding van afval specifieke communautaire 
eisen gesteld met betrekking tot onder meer emissiegrenswaarden, monitoring en procedures 
voor afvalbehandeling. Deze eisen gelden voor alle installaties, ongeacht de 
verbrandingscapaciteit Het gaat om “minimumeisen”. Dit betekent dat wanneer krachtens de 
IPPC-richtlijn in een concreet geval strengere eisen moeten worden gesteld (bijv. hogere 
emissiegrenswaarden), die strengere eisen voorrang hebben, mits de verbrandingsinstallatie in 
kwestie de in de IPPC-richtlijn (Bijlage I) genoemde maximumniveaus overschrijdt. In de 
vergunningen voor verbrandingsinstallaties moet uitdrukkelijk staan vermeld welke 
categorieën afval mogen worden verwerkt en moet in voorkomend geval informatie worden 
gegeven over de hoeveelheid afval. Bij verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval moet de 
vergunning echter voor elke categorie gevaarlijk afval vermelden hoeveel daarvan mag 
worden verwerkt. De richtlijn stelt geen specifieke limieten aan de hoeveelheid afval die mag 
worden verwerkt. Dit wordt overgelaten aan het oordeel van de bevoegde autoriteiten, mits 
aan de overige eisen, waaronder de emissiegrenswaarden, is voldaan.

Tot de stoffen die bij de richtlijn worden gereguleerd, behoren onder meer dioxinen, waarvoor 
de maximumemissie in de lucht is gesteld op 0,1 ng/m3. Artikel 9 van de richtlijn schrijft voor 
dat het ontstaan en de schadelijkheid van residuen tot een minimum moet worden beperkt. 
Verder is bepaald dat voordat de methoden van verwijdering of recycling van de residuen 
worden vastgesteld, passende tests dienen te worden uitgevoerd om na te gaan welke de 
fysische en chemische eigenschappen en het verontreinigend vermogen van de verschillende 
verbrandingsresiduen zijn. Artikel 12 voorziet in “inzage van informatie en inspraak”. 
Ingevolge dit artikel moeten verleende vergunningen voor het publiek ter inzage worden 
gelegd. In het geval van verbrandingsinstallaties met een capaciteit van twee ton of meer per 
uur moet bedoelde informatie worden gegeven in de vorm van een jaarverslag. Dit verslag 
dient in elk geval gegevens te bevatten over het verloop van het proces en de emissies in lucht 

                                               
1 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91–111.
2 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26–40.
3 PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1–98.
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en water in vergelijking met de emissienormen van de richtlijn. 

Daarnaast is bij Richtlijn 96/61/EG een communautair kader opgezet voor de afgifte van 
vergunningen voor industriële installaties. In het geval van de verbranding van gevaarlijk 
afval geldt de hierin geregelde vergunningplicht voor installaties voor de verwijdering of 
nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan tien ton per 
dag. De door de bevoegde autoriteiten afgegeven vergunning moet aangeven wat de 
toepasselijke emissiegrenswaarden zijn alsook de andere vergunningvoorwaarden die op basis 
van de "beste beschikbare technieken" (BBT) zijn geformuleerd. Deze technieken staan 
beschreven in het BBT-referentiedocument voor afvalverbranding dat door de Commissie na 
informatie-uitwisseling met de lidstaten en overige belanghebbenden is aangenomen. Bij 
vergunningafgifte op basis van BBT zullen in bepaalde gevallen strengere voorwaarden 
worden gehanteerd dan de voorwaarden die als “minimumeisen” in Richtlijn 2000/76/EG zijn 
vervat.

Wat de invoer in Duitsland van Australisch afval betreft, zijn de relevante gedetailleerde 
voorschriften neergelegd in Verordening (EG) nr.1013/2006 betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen, in het bijzonder de artikelen 41 en 42 voor de invoer van voor verwijdering 
bestemde afvalstoffen, en de artikelen 43 en 44 voor de invoer van voor nuttige toepassing 
bestemde afvalstoffen. Om te kunnen beoordelen of de toepasselijke procedurele 
voorschriften zijn nageleefd, moet bijgevolg eerst worden vastgesteld of het afval in kwestie 
wordt verwijderd dan wel een nuttige toepassing krijgt. In beide gevallen zou de invoer van 
het afval worden toegestaan, mits de noodzakelijke procedures worden gevolgd.

Conclusies

De in dit geval toepasselijke communautaire wetgeving stelt geen verbod op de verbranding 
van gevaarlijk afval zolang alle voorschriften ter zake, waaronder het naleven van de 
toepasselijke emissiegrenswaarden, in acht worden genomen. Het besluit over de hoeveelheid 
afval die mag worden verbrand, moet zijn gebaseerd op de capaciteit van de desbetreffende 
afvalverbrandingsinstallatie, maar het is verder aan de discretie van de bevoegde autoriteit om 
deze hoeveelheid te bepalen. De vergunningen moeten echter voor het publiek ter inzage 
worden gelegd en informatie bevatten over de hoeveelheid en samenstelling van het afval dat 
wordt verbrand.

De Commissie zal de Duitse autoriteiten om nadere informatie vragen over de capaciteit van 
de installaties in kwesties, alsook over de gevolgde vergunningprocedure (met inbegrip van de 
inspraakfase). Ingeval sprake is van een inbreuk op de communautaire wetgeving zal de 
Commissie de haar bij de Verdragen toegekende bevoegdheden gebruiken om ervoor te 
zorgen dat de toepasselijke bepalingen worden nageleefd.
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