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TITEL V 

 

INVOER IN DE GEMEENSCHAP UIT DERDE LANDEN 

 

Hoofdstuk 1 – Invoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen 

 

Artikel 40 

 

Invoerverbod en uitzondering voor invoer uit landen die partij zijn bij het Verdrag van Bazel, 

of die een overeenkomst hebben gesloten, of uit andere gebieden in crisis- of oorlogssituaties 

 

1. Invoer in de Gemeenschap van voor verwijdering bestemde afvalstoffen is verboden, 

behoudens uit: 

 

a) landen die partij zijn bij het Verdrag van Bazel; of 

 

b) andere landen waarmee de Gemeenschap of de Gemeenschap en haar lidstaten bilaterale of 

multilaterale overeenkomsten hebben gesloten of regelingen hebben getroffen die verenigbaar 

zijn met de wetgeving van de Gemeenschap en in overeenstemming zijn met artikel 11 van 

het Verdrag van Bazel; of, 

 

c) andere landen waarmee afzonderlijke lidstaten bilaterale overeenkomsten hebben gesloten of 

regelingen hebben getroffen in overeenstemming met lid 2; of 
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d) andere gebieden in gevallen waarin, om uitzonderlijke redenen in crisissituaties, vrede-

stichtings- en vredeshandhavingsoperaties of oorlogssituaties, geen bilaterale overeenkomsten 

of regelingen krachtens de punten b) of c) kunnen worden gesloten omdat in het land van 

verzending geen bevoegde autoriteit is aangewezen of omdat deze autoriteit niet in staat is te 

handelen. 

 

2. In uitzonderlijke gevallen kunnen afzonderlijke lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten of 

regelingen treffen voor de verwijdering van specifieke afvalstoffen in die lidstaten, ingeval die 

afvalstoffen in het land van verzending niet op milieuhygiënisch verantwoorde wijze, zoals bedoeld 

in artikel 48, zullen worden beheerd. 

 

Dergelijke overeenkomsten en regelingen zijn verenigbaar met de wetgeving van de Gemeenschap 

en in overeenstemming zijn met artikel 11 van het Verdrag van Bazel. 

 

Deze overeenkomsten en regelingen garanderen dat de verwijdering plaats vindt in een 

goedgekeurde inrichting die zich houdt aan de eisen ten aanzien van een milieuhygiënisch 

verantwoord beheer. 

 

De overeenkomsten en regelingen garanderen tevens dat de afvalstoffen ontstaan zijn in het land 

van verzending en dat de verwijdering uitsluitend zal plaatsvinden in de lidstaat waarmee de 

overeenkomst is gesloten of de regeling is getroffen. 

 

Deze overeenkomsten of regelingen worden, voordat zij worden ondertekend, ter kennis van de 

Commissie gebracht. In noodgevallen mogen zij evenwel ten hoogste één maand na ondertekening 

ter kennis worden gebracht. 

 

3. Bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die in overeenstemming met lid 1, 

onder b) en c), tot stand komen, zijn gebaseerd op de procedurele vereisten van artikel 41. 
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4. De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde landen dienen vooraf een met redenen omkleed 

verzoek in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming in de Gemeenschap, waarin zij 

uiteenzetten dat zij niet over de technische mogelijkheden en de noodzakelijke inrichtingen 

beschikken om de afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen en die 

redelijkerwijze ook niet kunnen verwerven. 

 

Artikel 41 

 

Eisen ten aanzien van de procedure bij invoer uit landen die partij zijn bij het Verdrag van Bazel of 

uit andere gebieden in crisis- of oorlogssituaties 

 

1. Bij de invoer in de Gemeenschap van voor verwijdering bestemde afvalstoffen uit landen die 

partij zijn bij het Verdrag van Bazel, gelden mutatis mutandis de bepalingen van titel II, met de 

wijzigingen en aanvullingen die in de leden 2 en 3 zijn omschreven. 

 

2. De volgende wijzigingen zijn van toepassing: 

 

a) de bevoegde autoriteit van doorvoer buiten de Gemeenschap beschikt na de verzending van de 

bevestiging van ontvangst van de kennisgeving over een termijn van zestig dagen om 

aanvullende informatie over de aangemelde overbrenging te vereisen, of om stilzwijgende of - 

al dan niet aan voorwaarden verbonden - schriftelijke toestemming te verlenen indien het 

betrokken land afgezien heeft van voorafgaande schriftelijke toestemming en de overige 

partijen hierover heeft geïnformeerd overeenkomst artikel 6, lid 4, van het Verdrag van Bazel; 

en 
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b) In de in artikel 40, lid 1, onder d), genoemde gevallen, waarin er sprake is van crisissituaties, 

vredestichtings- en vredeshandhavingsoperaties of oorlogssituaties, vervalt de vereiste van 

toestemming van de bevoegde autoriteiten van verzending. 

 

3. De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing: 

 

a) de bevoegde autoriteit van doorvoer in de Gemeenschap zendt de kennisgever een bevestiging 

van ontvangst van de kennisgeving, met afschrift aan de betrokken bevoegde autoriteiten; 

 

b) de bevoegde autoriteiten van bestemming en eventueel van doorvoer in de Gemeenschap 

zenden een afgestempeld afschrift van hun toestemming voor de overbrenging aan het 

douanekantoor van binnenkomst in de Gemeenschap; 

 

c) een afschrift van het vervoersdocument wordt door de vervoerder afgegeven bij het douane-

kantoor van binnenkomst in de Gemeenschap. 

 

d) na de noodzakelijke douaneformaliteiten te hebben vervuld, zendt het douanekantoor van 

binnenkomst in de Gemeenschap een afgestempeld afschrift van het vervoersdocument aan de 

bevoegde autoriteit van bestemming en van doorvoer in de Gemeenschap waarin het verklaart 

dat de afvalstoffen de Gemeenschap zijn binnengekomen; en 
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4. De overbrenging mag pas aanvangen wanneer, naast de voorschriften van titel II: 

 

a) de kennisgever schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten van verzending, van 

bestemming en eventueel van doorvoer heeft ontvangen, alsmede aan de gestelde voor-

waarden is voldaan; 

 

b) de kennisgever en de ontvanger een contract hebben gesloten dat juridisch bindend is zoals 

bepaald in artikel 4, tweede alinea, punt 4, en artikel 5; 

 

c) een borgsom is gestort of een gelijkwaardige verzekering is gesloten, die juridisch bindend is 

en in werking is getreden zoals bepaald in artikel 4, tweede alinea, punt 5, en artikel 6; en 

 

d) de bescherming van het milieu gewaarborgd is overeenkomstig artikel 48. 

 

5. Indien een douanekantoor van binnenkomst in de Gemeenschap een illegale overbrenging 

ontdekt, stelt het hiervan terstond de bevoegde autoriteit in het land van het douanekantoor in 

kennis en deze: 

 

a) stelt hiervan terstond de bevoegde autoriteit van bestemming in de Gemeenschap in kennis 

waarna deze de bevoegde autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap inlicht; en 

 

b) zorgt ervoor dat de overbrenging van de afvalstoffen wordt tegengehouden totdat de bevoegde 

autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap een besluit heeft genomen en dit schriftelijk 

aan de bevoegde autoriteit in het land van het douanekantoor heeft meegedeeld. 
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Hoofdstuk 2 – Invoer van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 

 

Artikel 42 

 

Invoerverbod -en uitzondering voor invoer uit landen waarop het OESO-besluit van toepassing is, 

of die partij zijn bij het Verdrag van Bazel, of een overeenkomst hebben gesloten, 

of uit andere gebieden in crisis- of oorlogssituaties 

 

1. De invoer in de Gemeenschap van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen is verboden, 

behoudens uit: 

 

a) landen waarop het OESO-besluit van toepassing is; of 

 

b) landen die partij zijn bij het Verdrag van Bazel; of 

 

c) andere landen waarmee de Gemeenschap of de Gemeenschap en haar lidstaten bilaterale of 

multilaterale overeenkomsten hebben gesloten of regelingen hebben getroffen die verenigbaar 

zijn met de wetgeving van de Gemeenschap en in overeenstemming zijn met artikel 11 van 

het Verdrag van Bazel; of 

 

d) andere landen waarmee afzonderlijke lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten of 

regelingen treffen in overeenstemming met lid 2; of 
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e) andere gebieden in gevallen waarin, om uitzonderlijke redenen in crisissituaties, vrede-

stichtings- en vredeshandhavingsoperaties of oorlogssituaties, geen bilaterale overeenkomsten 

of regelingen krachtens de punten b) of c) kunnen worden gesloten omdat in het land van 

verzending geen bevoegde autoriteit is aangewezen of omdat deze autoriteit niet in staat is te 

handelen. 

 

2. In uitzonderlijke gevallen kunnen afzonderlijke lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten of 

regelingen treffen voor de nuttige toepassing van specifieke afvalstoffen ingeval die afvalstoffen in 

het land van verzending niet op ecologisch verantwoorde wijze in de zin van artikel 48 zullen 

worden beheerd. 

 

In dergelijke gevallen is artikel 40, lid 2, van toepassing. 

 

3. Bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die in overeenstemming met lid 1, 

onder c) en d), tot stand komen, dienen te zijn gebaseerd op de procedurele vereisten van artikel 41, 

voorzover van toepassing. 

 

Artikel 43 

 

Eisen ten aanzien van de procedure bij invoer uit landen waarop het OESO-besluit van toepassing is 

of uit andere gebieden in crisis- of oorlogssituaties 

 

1. Bij de invoer in de Gemeenschap van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen uit 

landen waarop het OESO-besluit van toepassing is en met doorvoer via landen waarop het OESO-

besluit van toepassing is, gelden mutatis mutandis de bepalingen van titel II, met de wijzigingen en 

toevoegingen die in de leden 2 en 3 zijn omschreven. 
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2. De volgende wijzigingen zijn van toepassing: 

 

a) de uit hoofde van artikel 9 vereiste toestemming kan stilzwijgend worden verleend door de 

bevoegde autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap; 

 

b) de kennisgever kan overeenkomst artikel 4 een voorafgaande schriftelijke kennisgeving 

toezenden. 

 

c) In de in artikel 42, lid 1, onder e), genoemde gevallen, waarin er sprake is van crisissituaties, 

vredestichtings- en vredeshandhavingsoperaties of oorlogssituaties, vervalt de vereiste van 

toestemming van de bevoegde autoriteiten van verzending. 

 

3. r moet bovendien zijn voldaan aan artikel 41, lid 3, onder b), c) en d). 

 

4. De overbrenging kan pas plaatsvinden wanneer: 

 

a) de kennisgever schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten van verzending, van 

bestemming en eventueel van doorvoer heeft ontvangen, of stilzwijgende toestemming door 

de bevoegde autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap is verleend en mag worden 

verondersteld, alsmede aan de gestelde voorwaarden is voldaan; 
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b) de kennisgever en de ontvanger een contract hebben gesloten dat juridisch bindend is zoals 

bepaald in artikel 4, tweede alinea, punt 4, en artikel 5; 

 

c) een borgsom is gestort of een gelijkwaardige verzekering is gesloten, en deze juridisch 

bindend en van toepassing is zoals bepaald in artikel 4, tweede alinea, punt 5, en artikel 6; en 

 

d) de bescherming van het milieu gewaarborgd is, overeenkomstig de eisen van artikel 48. 

 

5. Indien een douanekantoor van binnenkomst in de Gemeenschap een illegale overbrenging 

ontdekt, stelt het hiervan terstond de bevoegde autoriteit in het land van het douanekantoor in 

kennis, en deze: 

 

a) stelt hiervan terstond de bevoegde autoriteit van bestemming in de Gemeenschap in kennis, 

waarna deze de bevoegde autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap inlicht; en 

 

b) zorgt ervoor dat de overbrenging van de afvalstoffen wordt tegengehouden totdat de bevoegde 

autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap een besluit heeft genomen en dit schriftelijk 

aan de bevoegde autoriteit in het land van het douanekantoor heeft meegedeeld. 
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Artikel 44 

 

Eisen ten aanzien van de procedure bij invoer uit een land 

waarop het OESO-besluit niet van toepassing is maar dat partij is bij het Verdrag van Bazel 

of uit andere gebieden in crisis- of oorlogssituaties 

 

Voor invoer van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen in de Gemeenschap 

 

a) uit een land waarop het OESO-besluit niet van toepassing is, of 

 

b) met doorvoer via een land waarop het OESO-besluit niet van toepassing is en dat eveneens 

partij is bij het Verdrag van Bazel 

 

geldt mutatis mutandis artikel 41. 

 

Hoofdstuk 3 - Algemene bepalingen 

 

Artikel 45 

 

Invoer uit landen en gebieden overzee 

 

1. Bij invoer in de Gemeenschap van afvalstoffen uit landen en gebieden overzee geldt mutatis 

mutandis titel II. 
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2. Een land of gebied overzee en de lidstaat waartoe het behoort, mogen nationale procedures 

toepassen op overbrengingen uit dat land of gebied overzee naar die lidstaat. 

 

3. De lidstaten die van lid 2 gebruik maken, stellen de Commissie in kennis van de gevolgde 

nationale procedures. 

 

 

TITEL VI 

 

DOORVOER VIA DE GEMEENSCHAP UIT EN NAAR DERDE LANDEN 

 

Hoofdstuk 1 - Doorvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen 

 

Artikel 46 

 

Doorvoer via de Gemeenschap van voor verwijdering bestemde afvalstoffen 

 

Voor doorvoer via lidstaten van voor verwijdering bestemde afvalstoffen uit en naar derde landen 

geldt mutatis mutandis artikel 41, met de volgende wijzigingen en aanvullingen: 

 

a) de eerste en de laatste bevoegde autoriteit van doorvoer in de Gemeenschap zenden, al naar-

gelang van het geval, een afgestempeld afschrift van hun toestemming voor de overbrenging 

of, indien zij stilzwijgende toestemming hebben verleend, een afschrift van de kennisgeving 

overeenkomstig artikel 41, lid 3, onder a), aan de douanekantoren van binnenkomst in, 

respectievelijk van uitgang uit de Gemeenschap; en 
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b) zodra de afvalstoffen de Gemeenschap hebben verlaten, zendt het douanekantoor van uitgang 

uit de Gemeenschap een afschrift van het vervoersdocument aan de bevoegde autoriteiten van 

doorvoer in de Gemeenschap waarin het verklaart dat de afvalstoffen de Gemeenschap 

hebben verlaten; 

 

 

Hoofdstuk 2 - Doorvoer van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 

 

Artikel 47 

 

Doorvoer via de Gemeenschap van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 

 

1. Voor doorvoer via lidstaten van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen uit en naar een 

land waarop het OESO-besluit niet van toepassing is, geldt mutatis mutandis artikel 46. 

 

2. Voor doorvoer via lidstaten van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen uit en naar een 

land waarop het OESO-besluit van toepassing is, geldt mutatis mutandis artikel 43, met de volgende 

wijzigingen en aanvullingen: 

 

a) de eerste en de laatste bevoegde autoriteit van doorvoer in de Gemeenschap zenden, al naar-

gelang van het geval, een afgestempeld afschrift van hun besluit om toestemming te verlenen 

voor de overbrenging of, indien zij stilzwijgende toestemming hebben verleend, een afschrift 

van de kennisgeving overeenkomstig artikel 41, lid 3, onder a), aan de douanekantoren van 

binnenkomst in, respectievelijk van uitgang uit de Gemeenschap; en 

 

b) zodra de afvalstoffen de Gemeenschap hebben verlaten, zendt het douanekantoor van uitgang 

uit de Gemeenschap een afschrift van het vervoersdocument aan de bevoegde autoriteit van 

doorvoer in de Gemeenschap en verklaart dat de afvalstoffen de Gemeenschap hebben 

verlaten; 
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3. Bij de doorvoer van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen via een of meer lidstaten 

uit een land waarop het OESO-besluit niet van toepassing is naar een land waarop dat besluit wel 

van toepassing is of vice versa, geldt lid 1 voor het land waarop het OESO-besluit niet van 

toepassing en geldt lid 2 voor het land waarop dat besluit wel van toepassing is. 

 

 

TITEL VII 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

 

Hoofdstuk 1 - Aanvullende verplichtingen 

 

Artikel 48 

 

Bescherming van het milieu 

 

1. De producent, de kennisgever en de overige bij een afvalstoffenoverbrenging en/of de nuttige 

toepassing of verwijdering daarvan betrokken ondernemingen treffen de nodige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat de door hen vervoerde afvalstoffen gedurende de overbrenging, de nuttige 

toepassing en de verwijdering zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en op ecologisch 

verantwoorde wijze beheerd worden. In het bijzonder wordt daartoe, indien de overbrenging in de 

Gemeenschap plaatsvindt, voldaan aan de eisen van artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG en de 

afvalstoffenwetgeving in de Gemeenschap. 
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2. In geval van uitvoer uit de Gemeenschap zal de bevoegde autoriteit van verzending in de 

Gemeenschap: 

 

a) eisen en ervoor zorgen dat de afvalstoffen gedurende de overbrenging op ecologisch verant-

woorde wijze worden beheerd, met inbegrip van de verwijdering overeenkomstig de 

artikelen 35 en 37, of nuttige toepassing overeenkomstig artikel 33, in het derde land van 

bestemming; 

 

b) een verbod instellen op de uitvoer naar derde landen indien zij redenen heeft om aan te nemen 

dat de afvalstoffen niet zullen worden beheerd volgens de onder a) vermelde eisen. 

 

Indien de kennisgever of de bevoegde autoriteit in het land van bestemming kan aantonen dat de 

ontvangstinstallatie wordt beheerd volgens normen inzake menselijke gezondheid en 

milieubescherming die in het algemeen gelijkwaardig zijn aan met in de wetgeving van de 

Gemeenschap vastgelegde normen, mag worden vermoed dat de betrokken nuttige toepassing of 

verwijdering op ecologisch verantwoorde wijze wordt beheerd. 

 

Dit vermoeden vormt evenwel geen beletsel voor een algehele evaluatie van het ecologisch 

verantwoord beheer voor de duur van de overbrenging tot en met de nuttige toepassing of 

verwijdering in het land van bestemming buiten de Gemeenschap. 

 

Voor richtsnoeren inzake ecologisch beheer kunnen de in bijlage VIII opgenomen richtsnoeren 

worden geraadpleegd. 
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3. In geval van invoer in de Gemeenschap zal de bevoegde autoriteit van bestemming in de 

Gemeenschap: 

 

a) eisen en met de nodige maatregelen ervoor zorgen dat afvalstoffen die naar haar rechtsgebied 

worden gebracht, gedurende de overbrenging, met inbegrip van de nuttige toepassing of 

verwijdering in het land van bestemming, worden beheerd zonder gevaar voor de gezondheid 

van de mens, zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen 

voor het milieu kunnen hebben en in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 

75/442/EEG en de overige afvalstoffenwetgeving van de Gemeenschap; 

 

b) een verbod instellen op de invoer van afvalstoffen uit derde landen indien zij redenen heeft 

om aan te nemen dat de afvalstoffen niet zullen worden beheerd volgens de onder a) vermelde 

eisen. 

 

Artikel 49 

 

Handhaving in de lidstaten 

 

1. De lidstaten bepalen de voorschriften inzake sancties op inbreuken op de bepalingen van deze 

verordening en nemen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zij worden uit-

gevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 

Commissie in kennis van de nationale wetgeving met betrekking tot het voorkomen en opsporen 

van illegale overbrengingen en van de sancties voor dergelijke overbrengingen. 
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2. De lidstaten kunnen in het kader van de handhaving van deze verordening onder meer voor-

zien in controles van inrichtingen en ondernemingen overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 

75/442/EEG, alsmede in steekproefsgewijze controles tijdens de overbrenging of de daaraan 

gerelateerde nuttige toepassing of verwijdering. 

 

3. Controles van overbrengingen kunnen met name plaatsvinden: 

 

a) op de plaats van verzending, uitgevoerd met de producent, houder of kennisgever; 

 

b) op de plaats van bestemming, uitgevoerd met de ontvanger; 

 

c) aan de buitengrenzen van de Gemeenschap; en/of 

 

d) tijdens de overbrenging binnen de Gemeenschap; 

 

4. De controles kunnen controle van de documenten, bevestiging van de aard van de afvalstoffen 

en, indien daar aanleiding voor is, fysieke controle van de afvalstoffen behelzen. 

 

5. De lidstaten kunnen onderling in bilateraal of multilateraal verband samenwerken ten behoeve 

van de preventie en opsporing van illegale overbrengingen. 

 

6. Een lidstaat kan op verzoek van een andere lidstaat optreden tegen personen die worden 

verdacht van betrokkenheid bij de illegale overbrenging van afvalstoffen en die zich op zijn 

grondgebied bevinden. 
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Artikel 50 

 

Verslaglegging door de lidstaten 

 

1. Vóór het einde van elk kalenderjaar zenden de lidstaten de Commissie het verslag over het 

voorafgaande kalenderjaar toe dat zij in overeenstemming met artikel 13, lid 3, van het Verdrag van 

Bazel hebben opgesteld en aan het secretariaat van het Verdrag van Bazel hebben toegezonden. 

 

2. Vóór het einde van elk kalenderjaar stellen de lidstaten tevens een op de aanvullende vragen-

lijst van bijlage IX gebaseerd verslag op over het voorafgaande jaar en zenden zij dit aan de 

Commissie. 

 

3. De door de lidstaten uit hoofde van de leden 1 en 2 opgestelde verslagen worden in elektroni-

sche vorm bij de Commissie ingediend. 

 

4. Aan de hand van deze verslagen brengt de Commissie om de drie jaar verslag uit over de uit-

voering van deze verordening door de Gemeenschap en haar lidstaten. 

 

Artikel 51 

 

Internationale samenwerking 

 

De lidstaten werken met de andere partijen bij het Verdrag van Bazel en met intergouvernementele 

organisaties samen, in overleg met de Commissie wanneer zulks passend en noodzakelijk is, en 

werken samen en dit onder meer via de uitwisseling en/of het gezamenlijk gebruik van gegevens, de 

bevordering van milieuhygiënisch verantwoorde technieken en de uitwerking van passende codes 

inzake goede praktijken. 
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Artikel 52 

 

Aanwijzing van de bevoegde autoriteiten 

 

De lidstaten wijzen de voor de uitvoering van deze verordening bevoegde autoriteit of autoriteiten 

aan. Elke lidstaat wijst slechts één bevoegde autoriteit van doorvoer aan. 

 

Artikel 53 

 

Aanwijzing van correspondenten 

 

De lidstaten en de Commissie wijzen elk één of meer correspondenten aan die tot taak hebben 

personen of ondernemingen die inlichtingen vereisen, te informeren en te adviseren. De 

correspondent van de Commissie legt de correspondenten van de lidstaten alle hem gestelde vragen 

voor die hen aangaan, en vice versa. 
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Artikel 54 

 

Aanwijzing van de douanekantoren van binnenkomst in 

en van uitgang uit de Gemeenschap 

 

De lidstaten kunnen voor de overbrenging van afvalstoffen naar en uit de Gemeenschap specifieke 

douanekantoren van binnenkomst en van uitgang aanwijzen. Indien een lidstaat besluit zulke 

douanekantoren aan te wijzen, mogen voor de overbrenging van afvalstoffen geen andere grens-

overgangen in die lidstaat voor het binnenkomen of verlaten van de Gemeenschap worden gebruikt. 

 

 

Artikel 55 

 

Mededeling en informatieverstrekking omtrent de aanwijzingen 

 

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de aanwijzing van: 

 

a) de bevoegde autoriteiten, uit hoofde van artikel 52; 

 

b) de correspondenten, uit hoofde van artikel 53 en 

 

c) in voorkomend geval, de douanekantoren van binnenkomst in en van uitgang uit de 

Gemeenschap, uit hoofde van artikel 54. 

 



 
15311/4/04 REV 4  CS/rb 117 
 DG I   NL 

2. De lidstaten verstrekken de Commissie de volgende gegevens over deze aanwijzingen: 

 

a) na(a)m(en); 

 

b) postadres(sen); 

 

c) elektronisch(e)-postadres(sen); 

 

d) telefoonnummer(s); 

 

e) faxnummer(s) en 

 

f) de voor de bevoegde autoriteiten aanvaardbare talen. 

 

3. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen in deze 

gegevens. 

 

4. Deze gegevens, alsmede de wijzigingen daarvan, worden de Commissie in elektronische vorm 

en, indien nodig, op papier meegedeeld. 

 

5. De Commissie publiceert op haar websites de lijsten van de aangewezen bevoegde 

autoriteiten, correspondenten en douanekantoren van binnenkomst in en vertrek uit de 

Gemeenschap, en actualiseert deze lijsten wanneer daartoe aanleiding is. 
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Hoofdstuk 2 - Overige bepalingen 

 

Artikel 56 

 

Vergadering van correspondenten 

 

De Commissie roept, op verzoek van lidstaten of indien daartoe anderszins aanleiding is, op gezette 

tijden een vergadering van correspondenten bijeen ten einde met hen vraagstukken in verband met 

de toepassing van deze verordening te bespreken. 

 

 

Artikel 57 

 

Wijziging van de bijlagen 

 

1. De bijlagen kunnen door de Commissie worden aangepast aan de laatste wetenschappelijke en 

technische inzichten door middel van verordeningen en overeenkomstig de procedure als bedoeld in 

artikel 18, lid 2, van Richtlijn 75/442/EEG. Daarnaast: 

 

a) worden de bijlagen I, II, III, III A, IV en V aangepast aan de wijzigingen die in het kader van 

het Verdrag van Bazel en van het OESO-besluit zijn overeengekomen; voorts wordt bijlage I, 

C over specifieke instructies voor het invullen van de kennisgevings- en vervoersdocumenten 

ten laatste op de datum van toepassing van deze verordening aangevuld, met inachtneming 

van de OESO-instructies; 
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b) mogen niet-ingedeelde soorten afvalstoffen voorlopig worden toegevoegd aan bijlage III B, 

IV of V in afwachting van een besluit tot opneming in de desbetreffende bijlagen van het 

Verdrag van Bazel of het OESO-besluit;  

 

c) mag, in afwachting van een besluit tot opneming in de desbetreffende bijlagen van het 

Verdrag van Bazel of het OESO-besluit voor mengsels van twee of meer groene soorten 

afvalstoffen van bijlage III op verzoek van een lidstaat worden overwogen die mengsels 

voorlopig in de in artikel 3, lid 2, genoemde gevallen toe te voegen aan bijlage III A. De 

oorspronkelijke codes van bijlage III A worden indien mogelijk ingevoegd voor de datum 

waarop deze verordening van toepassing wordt en ten laatste zes maanden na die datum. 

Bijlage III A kan de bepaling bevatten dat één of meer van de codes daarin niet van 

toepassing zijn op uitvoer naar landen waarvoor het OESO-besluit niet geldt; 

 

d) worden de in artikel 3, lid 3, bedoelde uitzonderlijke gevallen vastgesteld, en worden, indien 

noodzakelijk, de betreffende afvalstoffen toegevoegd aan de bijlagen IV A en V, en geschrapt 

uit bijlage III; 

 

e) wordt bijlage V aangepast aan de wijzigingen in de lijst van gevaarlijke afvalstoffen die 

overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG zijn vastgesteld; 

 

f) wordt bijlage VIII aangepast aan de desbetreffende internationale overeenkomsten en 

akkoorden. 

 

2. Bij wijzigingen in bijlage IX wordt het comité dat is ingesteld bij Richtlijn 91/692/EEG van 

de Raad van 23 december 1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de 

toepassing van bepaalde Richtlijnen op milieugebied 1 volledig bij de besluitvorming betrokken. 

 

3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 

3 maanden. 

 

                                                 
1  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
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Artikel 58 

 

Aanvullende maatregelen 

 

1. De Commissie kan in verband met de uitvoering van deze verordening de volgende aan-

vullende maatregelen treffen: 

 

a) een methode voor de berekening van de borgsom(men) of gelijkwaardige verzekering(en) 

zoals bedoeld in artikel 6; 

 

b) richtsnoeren voor de toepassing van artikel 12, lid 1, g); 

 

c) nadere voorwaarden en eisen in verband met vooraf goedgekeurde inrichtingen voor nuttige 

toepassing, zoals bedoeld in artikel 14; 

 

d) richtsnoeren voor de toepassing van artikel 15 in verband met de identificatie en opsporing 

van afvalstoffen die aanzienlijke veranderingen ondergaan tijdens de voorlopige nuttige 

toepassing of verwijdering; 

 

e) richtsnoeren voor de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten ten aanzien van illegale 

overbrengingen, zoals bedoeld in artikel 23; 

 

f) technische en organisatorische eisen voor de praktische uitvoering van elektronische 

gegevensuitwisseling voor het indienen van documenten en informatie overeenkomstig 

artikel 25, lid 4; 

 

g) nadere aanwijzingen voor het taalgebruik, zoals bedoeld in artikel 26; 
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h) nadere aanwijzingen bij de procedurevoorschriften van titel II wat betreft de toepassing ervan 

op de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen respectievelijk uit, in en door de 

Gemeenschap; 

 

i) nadere aanwijzingen over niet gedefinieerde juridische voorwaarden. 

 

2. Deze maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 18, 

lid 2, van Richtlijn 75/442/EEG. 

 

3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 

3 maanden. 

 

Artikel 59 

 

Evaluatie 

 

1. De Commissie voltooit uiterlijk ……….* haar evaluatie van de samenhang tussen de 

bestaande sectorale wetgeving inzake de gezondheid van dieren en de volksgezondheid, met 

inbegrip van de regeling van afvalstoffenoverbrengingen die vallen onder Verordening (EG) 

nr. 1774/2002, en de bepalingen van deze verordening. Deze evaluatie gaat zo nodig vergezeld van 

passende voorstellen teneinde een gelijkwaardig niveau van procedures en controleregelingen voor 

de overbrenging van dergelijke afvalstoffen te bewerkstelligen. 

 

2. De Commissie evalueert binnen vijf jaar na …...∗∗ de toepassing van artikel 12, lid 1, 

onder c), onder meer de gevolgen ervan voor de milieubescherming en de werking van de interne 

markt. Deze evaluatie gaat zo nodig vergezeld van passende voorstellen tot wijziging van deze 

bepaling. 

                                                 
*  De datum van inwerkingtreding van deze verordening. 
** De datum van toepassing van deze verordening. 



 
15311/4/04 REV 4  CS/rb 122 
 DG I   NL 

Artikel 60 

 

Intrekkingsbepalingen 

 

1. Verordening (EEG) nr. 259/93 en Beschikking 94/774/EG worden ingetrokken met ingang 

van ...*. 

 

2. Verwijzingen naar de ingetrokken Richtlijn (EEG) nr. 259/93 worden beschouwd als 

verwijzingen naar deze verordening. 

 

3. Beschikking 1999/412/EG wordt ingetrokken met ingang van 1 januari ………..**. 

 

Artikel 61 

 

Overgangsbepalingen 

 

1. Op overbrengingen die vóór ..........* zijn aangemeld en waarvoor de bevoegde autoriteit van 

bestemming vóór deze datum een ontvangstbevestiging heeft gegeven, zijn de bepalingen van 

Verordening (EEG) nr. 259/93 van toepassing. 

                                                 
*  De datum van toepassing van deze verordening (12 maanden na de datum van bekendmaking 

ervan). 
**  Het jaar volgend op het jaar waarin deze verordening van toepassing wordt (het tweede jaar 

volgend op het jaar van bekendmaking). 
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2. De verslaglegging uit hoofde van artikel 41, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 259/93 en van 

artikel 50 van deze verordening voor het jaar ...∗, vindt plaats op basis van de vragenlijst van 

Beschikking 1999/412/EG. 

 

Artikel 62 

 

Overgangsbepalingen voor sommige lidstaten 

 

1. Tot en met 30 juni 2005 is op alle overbrengingen naar Hongarije van al dan niet in de 

bijlagen III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de procedure van de 

voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming overeenkomstig titel II van toepassing. 

 

In afwijking van artikel 12 maken de bevoegde autoriteiten bezwaar tegen overbrengingen van al 

dan niet in bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die bestemd 

zijn voor een inrichting waarvoor een tijdelijke afwijking geldt van sommige bepalingen van 

Richtlijn 94/67/EG van de Raad van 16 december 1994 betreffende de verbranding van gevaarlijke 

afvalstoffen 1 en Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote 

stookinstallaties 2, zolang deze tijdelijke afwijking geldt voor de inrichting van bestemming. 

                                                 
∗  Het jaar waarin deze verordening van toepassing wordt (het jaar na het jaar van 

bekendmaking). 
1  PB L 365 van 31.12.1994, blz. 34. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003. 
2  PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003. 
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2. Tot en met 31 december 2010 is op alle overbrengingen naar Letland van al dan niet in de 

bijlagen III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de procedure van de 

voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming overeenkomstig titel II van toepassing. 

 

In afwijking van artikel 12 maken de bevoegde autoriteiten bezwaar tegen overbrengingen van al 

dan niet in bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die bestemd 

zijn voor een inrichting waarvoor een tijdelijke afwijking geldt van sommige bepalingen van 

Richtlijn 96/61/EG, zolang deze tijdelijke afwijking geldt voor de inrichting van bestemming. 

 

3. Tot en met 31 december 2005 is op alle overbrengingen naar Malta van al dan niet in 

bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de procedure van de 

voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming overeenkomstig titel II van toepassing. 

 

In afwijking van artikel 12 maken de bevoegde autoriteiten bezwaar tegen overbrengingen van al 

dan niet in bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die bestemd 

zijn voor een inrichting waarvoor een tijdelijke afwijking geldt van sommige bepalingen van 

Richtlijn 2001/80/EG, zolang deze tijdelijke afwijking geldt voor de inrichting van bestemming. 
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4. Tot en met 31 december 2012 is op alle overbrengingen naar Polen van in Bijlage III 

vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de procedure van de voorafgaande 

schriftelijke kennisgeving en toestemming overeenkomstig titel II van toepassing. 

 

In afwijking van artikel 12 kunnen de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de in artikel 11 

bedoelde gronden voor het indienen van bezwaren, tot en met 31 december 2007 bezwaar 

aantekenen tegen overbrengingen naar Polen van de volgende in bijlage III en IV vermelde voor 

nuttige toepassing bestemde afvalstoffen. 

 

B2020 en GE 020 (glasaval) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 en GH 013 (vast plastiekafval) 

B3020 (papierafval) 

B3140 (afval van banden) 

Y46 

Y47 

A1010 en A1030 (alleen de streepjes die betrekking hebben op arseen en kwik) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030  

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (alleen met betrekking tot gepolychloreerde naftalenen (PCN) van toepassing) 

A4030 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 
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Behalve voor glasafval, papierafval en oude luchtbanden mag deze periode volgens de procedure 

van artikel 18, lid 2, als bedoeld in Richtlijn 75/442/EEG, worden verlengd tot ten laatste 

31 december 2012. 

 

In afwijking van artikel 12 kunnen de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de in artikel 11 

bedoelde gronden, tot 31 december 2012 bezwaar maken tegen de overbrenging naar Polen van: 

 

a) de volgende voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen van bijlage IV: 

 

A2050 

A3030 

A3180, uitgezonderd gepolychloreerde naftalenen (PCN's) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

 

en van 

 

b) niet in de bijlage vermelde voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen. 



 
15311/4/04 REV 4  CS/rb 128 
 DG I   NL 

 

In afwijking van artikel 12 maken de bevoegde autoriteiten bezwaar tegen overbrengingen van al 

dan niet in bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die bestemd 

zijn voor een inrichting waarvoor een tijdelijke afwijking geldt van sommige bepalingen van 

Richtlijn 96/61/EG , zolang deze tijdelijke afwijking geldt voor de inrichting van bestemming. 

 

5. Tot en met 31 december 2011 is op alle overbrengingen naar Slowakije van al dan niet in 

bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de procedure van de 

voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming overeenkomstig titel II van toepassing. 

 

In afwijking van artikel 12 maken de bevoegde autoriteiten bezwaar tegen overbrengingen van al 

dan niet in bijlage III en IV vermelde, voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die bestemd 

zijn voor een inrichting waarvoor een tijdelijke afwijking geldt van sommige bepalingen van 

Richtlijn 94/67/EGen Richtlijn 96/61/EG , Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval 1 en Richtlijn 2001/80/EG , zolang 

deze tijdelijke afwijking geldt voor de inrichting van bestemming. 

 

6. Wanneer in dit artikel in verband met de afvalstoffen van bijlage III naar titel II wordt 

verwezen, zijn artikel 3, lid 2, artikel 4, tweede alinea, punt 5, en de artikelen 6, 11, 21, 22, 23, 24 

en 30 niet van toepassing. 

 

                                                 
1  PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91. 
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Artikel 63 

 

Inwerkingtreding en toepassing 

 

1. Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking 

in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Zij wordt van toepassing vanaf. ……….*. 

 

2. Indien de betrokken lidstaten hiermee instemmen, kan artikel 25, lid 4, voor ...... * worden 

toegepast. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 

 

Voor het Europees Parlement        Voor de Raad 

De voorzitter          De voorzitter 

 

 

_______________ 

                                                 
*  12 maanden na de datum van bekendmaking van deze verordening. 
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BIJLAGE I A 
 

 Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging EU 
 

1. Exporteur - Kennisgever 
Registratienr.: 

 3. Kennisgeving nr.: 
 

Naam:  Kennisgeving inzake  

Adres:  A.(i) eenmalige overbrenging:  

 (ii) meerdere overbrengingen:   

Contactpersoon:  B.(i) verwijdering (1):  

Tel.:  Fax:  (ii) nuttige toepassing:  

E-mail:  C.  vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing (2,3) Ja Nee  

2. Importeur - Ontvanger 
Registratienr.: 

 4. Totaal aantal geplande overbrengingen:  

Naam:  5. Totale geplande hoeveelheid (kg / liter) (4):  

Adres:  6. Geplande periode voor het (de) overbrenging(en) (4): 

 Eerste vertrek:  Laatste vertrek:  

Contactpersoon:  7. Wijze van verpakking (5):  

Tel.:  Fax:  Bijzondere voorzorgsmaatregelen (6): Ja:  Nee:  

E-mail:  11. Handeling tot verwijdering / nuttige toepassing (2)  

8. Geplande vervoerder(s)  
Registratienr.: 

 D-code / R-code (5):  

Naam (7):  Gebruikte technologie (6):  

Adres:   

  

Contactpersoon:  Reden voor uitvoer (1,6):  

Tel.:  Fax:   

E-mail:  12. Benaming en samenstelling van de afvalstoffen (6): 

Vervoerswijze(n) (5):   

9. Producent(en) van de afvalstoffen (1,7,8) 

Registratienr.: 
  

Naam:   

Adres:   

 13. Fysische eigenschappen (5):  

Contactpersoon:   

Tel:  Fax:  14. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen) 

E-mail:  
(i) Bijlage VIII (of, indien van toepassing, IX) 
van het Verdrag van Bazel: 

 

Locatie waarop en proces waarbij 
de afvalstoffen zijn ontstaan (6) 

 (ii) OESO-code (indien anders dan onder (i)):  

 (iii) EG-afvalstoffenlijst (Eural):  

10. Verwijderingsinrichting (2): 
  

of inrichting voor nuttige 
toepassing (2):  (iv) Nationale code in het land van uitvoer:  

Registratienr.:  (v) Nationale code in het land van invoer:  

Naam:  (vi) Overige (specificeren):  

Adres:  (vii) Y-code:  

 (viii) H-nummer (5):  

Contactpersoon:  (ix) VN-klasse (5):  

Tel.:  Fax:  (x) VN-nummer:  

E-mail:  (xi) VN-vervoeraanduiding:  

Feitelijke locatie van verwijdering/nuttige toepassing:  (xii) Douanecodes (HS):  
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15. Betrokken landen/staten (a), codenummer van de bevoegde autoriteiten (indien van toepassing) (b), gebruikte grensovergangen bij het binnenkomen en verlaten 
van die landen (c) 

Land van uitvoer/verzending Doorvoerland(en) (aankomst en vertrek) Land van invoer/bestemming 
(a)        
(b)        
(c)        

16. Douanekantoren van binnenkomst en/of uitgang en/of 

uitvoer (Europese Gemeenschap): 
Binnenkomst:  Uitgang:  Uitvoer:  

17. Verklaring van de exporteur/kennisgever - van de producent (1): 

Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk in rechte afdwingbare  

contractuele verplichtingen zijn aangegaan en dat de grensoverschrijdende overbrenging gedekt wordt door alle voorgeschreven verzekeringen 

of andere financiële zekerheden: 
18. Aantal bijlagen: 

Naam van de exporteur/kennisgever: 

  
Handtekening: Datum  

Naam van de producent:: Handtekening  Datum  

IN TE VULLEN DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN 

20. Schriftelijke toestemming (1,8) voor de overbrenging verleend door de  19. Ontvangstbevestiging van de relevante bevoegde autoriteit van de landen 

van invoer – bestemming / doorvoer (1) / uitvoer - verzending (9): bevoegde autoriteit van (land):  

Land:  op:  

Kennisgeving ontvangen op:  geldig van:  tot:  

Ontvangstbevestiging verzonden op:  Specifieke voorwaarden: Nee:  Zo ja, zie vak 21 (6):  
Naam van de bevoegde autoriteit:  Naam van de bevoegde autoriteit:  

Stempel en/of handtekening:  Stempel en/of handtekening:  

  

21. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE TOESTEMMING VOOR DE OVERBRENGING OF REDENEN VAN BEZWAAR: 

  

(1) Vereist op grond van het Verdrag van Bazel 

(2) In geval van R12/R13- of D13-D15-handelingen dienen ook, voor zover 

vereist, de gegevens over de betrokken R1-R11- of D1-D12-inrichting(en) te 

worden vermeld. 

(3) In te vullen voor overbrengingen binnen de OESO en enkel indien B (ii) van 

toepassing is. 

(4) Voor meerdere overbrengingen een gedetailleerde lijst bijvoegen. 

(5) Zie de lijst van afkortingen en codes op de volgende bladzijde. 

(6) Zo nodig bijzonderheden vermelden. 

(7) Indien meer dan één, een lijst bijvoegen. 

(8) Indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving. 

(9) Indien van toepassing uit hoofde van het OESO-besluit. 
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Lijst van in het kennisgevingsdocument gebruikte afkortingen en codes 
HANDELINGEN TOT VERWIJDERING (Vak 11) 

D1 Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.) 

D2 Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.) 

D3 Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk gevormde holten, 

enz.) 

D4 Opslag in waterbekkens (bv het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen, enz.) 

D5 Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving 

afgeschermd zijn, enz.)  

D6 Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen 

D7 Verwijderen in zeeën en oceanen, met inbegrip van inbrengen in de bodem 

D8 Biologische behandeling op een niet elders in deze lijst aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden 

verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methodes 

D9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders op deze lijst aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die 

worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methodes (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.) 

D10 Verbranding op het land 

D11 Verbranding op zee 

D12 Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.) 

D13 Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen 

D14 Herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen 

D15 Opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen 

HANDELINGEN TOT NUTTIGE TOEPASSING (Vak 11) 

R1 Gebruik als brandstof (anders dan verbranding als zodanig) of een andere wijze van energieopwekking/Hoofdzakelijk gebruik als 

brandstof of een andere wijze van energieopwekking 

R2 Terugwinning van oplosmiddelen 

R3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt 

R4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen 

R5 Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen 

R6 Terugwinning van zuren of basen 

R7 Nuttige toepassing van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan 

R8 Nuttige toepassing van bestanddelen uit katalysatoren 

R9 Herraffinage van afgewerkte olie en ander hergebruik van reeds gebruikte olie 

R10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering 

R11 Gebruik van reststoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomen 

R12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingen 

R13 Opslag van stoffen bestemd voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingen 
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VERPAKKINGSTYPE(N) (Vak 7) 

1. Vaten 

2. Houten vaten 

3. Blikken (jerrycans) 

4. Kisten 

5. Zakken 

6. Samengestelde verpakking 

7. Drukcontainers 

8. Containers voor massagoederen (bulk) 

1. Andere (specificeren) 

VERVOERSWIJZE (Vak 8)  

R = over de weg (road) 

T = per trein (train/rail) 

S = over zee (sea) 

A = per vliegtuig (air) 

W = over binnenwateren (inland waterways) 

FYSIEKE VORM (Vak 13)  

1. Poederig/poeder 

2. Vast 

3. Brei/pasta 

4. Slurrie 

5. Vloeibaar 

6. Gasvormig 

7. Andere (specificeren) 

H-NUMMER EN VN-KLASSE (Vak 14) 

VN-klasse H-nummer Betekenis 

1 H1 Ontplofbaar 

3 H3 Ontvlambare vloeistoffen 

4.1 H4.1 Ontvlambare vaste stoffen 

4.2 H4.2 Zelfontvlambare stoffen of afvalstoffen 

4.3 H4.3 Stoffen of afvalstoffen die bij aanraking met water 

ontvlambare gassen ontwikkelen 

5.1 H5.1 Oxiderend 

5.2 H5.2 Organische peroxiden 

6.1 H6.1 (Acuut) giftige stoffen 

6.2 H6.2 Infectueuze stoffen 

8 H8 Corrosieve stoffen 

9 H10 Afscheiding van giftige gassen bij aanraking met 

lucht of water 

9 H11 Toxisch (vertraagd of chronisch) 

9 H12 Ecotoxisch 

9 H13 Stoffen die na verwijdering op een of andere wijze 

een andere stof doen ontstaan (bv. een uitlogings-

product) welke een van de hierboven genoemde 

eigenschappen bezit 

Nadere informatie, in het bijzonder over afvalstoffencodes (vak 14), d.w.z. over de bijlagen VIII en IX bij het Verdrag van Bazel, de OESO-

codes en de Y-codes, is te vinden in het "Guidance/Instruction Manual", dat verkrijgbaar is bij het OESO-secretariaat en bij het secretariaat 

van het Verdrag van Bazel. 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE I B 
 Vervoersdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen EU 
1. Correspondeert met kennisgeving nr.:  2. Volgnummer / totaal aantal overbrengingen:  /  

3. Exporteur - Kennisgever 

Registratienr.: 

 4. Importeur – Ontvanger 

Registratienr.: 

 

Naam:  Naam:  

Adres:  Adres:  

 

Contactpersoon:  Contactpersoon:  

Tel.:  Fax:  Tel.:  Fax:  

E-mail:  E-mail:  

5. Feitelijke hoeveelheid: kg:  liter:  6 Feitelijke overbrengingsdatum:  
7. Verpakking type(s) (1):  Aantal verpakkingen:  

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: (2) Ja:  Nee:  

8.(a) Eerste vervoerder(3): 8.(b) Tweede vervoerder: 8.(c) Laatste vervoerder: 

Registratienr.:  Registratienr.:  Registratienr.:  

Naam:  Naam:  Naam:  

Adres:  Adres:  Adres:  

   

Tel.:  Tel.:  Tel.:  

Fax:  Fax:  Fax:  

E-mail:  E-mail:  E-mail:  

- - - - - - - In te vullen door de vertegenwoordiger van de vervoerder - - - - - - - Meer dan 3 vervoerders (2)  

Vervoerswijze (1):  Vervoerswijze (1):  Vervoerswijze (1):  

Overbrengingsdatum:  Overbrengingsdatum:  Overbrengingsdatum:  

Handtekening:  Handtekening:  Handtekening:  

 

9. Producent(en) van de afvalstoffen (4,5,6): 12. Benaming en samenstelling van de afvalstoffen (2): 

Registratienr.:   

Naam:   

Adres:   

  

Contactpersoon:  13. Fysische eigenschappen (1):  

Tel.:  Fax:   

E-mail:  14. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen) 

Locatie waarop de afvalstoffen zijn ontstaan (2):  (i) Bijlage VIII (of, indien van toepassing, IX) 

van het Verdrag van Bazel): 

 

10. Verwijderingsinrichting 

 

of installatie voor 

nuttige toepassing  
(ii) OESO-code (indien anders dan onder (i)): 

 

Registratienr.:  (iii) EG-afvalstoffenlijst (Eural):  

Naam:  (iv) Nationale code in het land van uitvoer:  

Adres:  (v) Nationale code in het land van invoer:  

 (vi) Overige (specificeren):  

Contactpersoon:  (vii) Y-code:  

Tel.:  Fax:  (viii) H-nummer (1):  

E-mail:  (ix) VN-klasse (1):  

Feitelijke locatie van verwijdering / nuttige toepassing (2)  (x) VN-nummer:  

11. Handeling(en) tot verwijdering / nuttige toepassing (xi) VN-vervoeraanduiding:  

D-code / R-code (1):  (xii) Douanecode(s) (HS):  
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15. Verklaring exporteur – kennisgever/producent (4): 

Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk in rechte afdwingbare/bindende 

contractuele verplichtingen zijn aangegaan, dat de grensoverschrijdende overbrenging wordt gedekt door alle voorgeschreven verzekeringen of andere financiële 

zekerheden en dat alle noodzakelijke toestemmingen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen zijn verleend. 

 

Naam:  Handtekening: 

Datum:  

16. In te vullen door degenen die bij de grensoverschrijdende overbrenging zijn betrokken ingeval aanvullende informatie wordt verlangd: 

 

 

IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR VERWIJDERING / NUTTIGE TOEPASSING 

17. Overbrenging aangekomen bij de 

verwijderingsinrichting  

of inrichting voor nuttige 

toepassing  18. Hierbij verklaar ik dat de verwijdering / 

Datum van ontvangst:  Aanvaard:  Geweigerd*:  nuttige toepassing van de hierboven 

vermelde afvalstoffen voltooid is. 

Ontvangen hoeveelheid: kg:  liter:  *onmiddellijk contact 

opnemen met de bevoegde 

autoriteiten 

Datum: 

Vermoedelijke datum van 

verwijdering/nuttige toepassing: 

  Naam: 

Handeling tot verwijdering/nuttige toepassing (1):   

Datum:  Handtekening en stempel: 

Naam:  

Handtekening: 

 

(1) Zie de lijst van afkortingen en codes op de volgende bladzijde. 

(2) Zo nodig bijzonderheden vermelden. 

(3) In het geval van meer dan drie vervoerders, gegevens vermelden in vak 8 (a,b,c). 

(4) Vereist op grond van het Verdrag van Bazel 

(5) Indien meer dan één, een lijst bijvoegen. 

(6) Indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving. 
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IN TE VULLEN DOOR DE DOUANE (indien door de nationale wetgeving vereist) 

19. LAND VAN UITVOER - VERZENDING OF DOUANE-

KANTOOR VAN UITGANG 

20. LAND VAN INVOER - VERZENDING OF DOUANEKANTOOR 

VAN BINNENKOMST 

De in dit vervoersdocument beschreven afvalstoffen zijn het land De in dit vervoersdocument beschreven afvalstoffen zijn het land 

uitgegaan op:  binnengekomen op:  

Handtekening:  Handtekening:  

Stempel:  

 

 

Stempel:  

21. STEMPELS VAN DE DOUANEKANTOREN VAN DE DOORVOERLANDEN 

Naam van het land: Naam van het land: 

Binnenkomst: Uitgang: Binnenkomst: Uitgang: 

    

Naam van het land: Naam van het land: 

Binnenkomst: Uitgang: Binnenkomst: Uitgang: 

    

Lijst van in het vervoersdocument gebruikte afkortingen en codes 
HANDELINGEN TOT VERWIJDERING (Vak 11) 
D1 Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.) 
D2 Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de 

bodem, enz.) 
D3 Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afval-

stoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk gevormde holten, enz.) 
D4 Lozen van vloeibaar of slibachtig afval (bv. in putten en waterbekkens, 

enz.) 
D5 Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke 

beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving 
afgeschermd zijn) 

D6 Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen 
D7 Verwijderen in zeeën en oceanen, met inbegrip van inbrengen in de 

bodem 
D8 Biologische behandeling op een niet elders in deze lijst aangegeven 

wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden 
verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methodes 

D9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders op deze lijst 
aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die 
worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde 
methodes (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.) 

D10 Verbranding op het land 
D11 Verbranding op zee 
D12 Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.) 
D13 Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde 

behandelingen 
D14 Herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde 

behandelingen 
D15 Opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D12 

vermelde behandelingen 

HANDELINGEN TOT NUTTIGE TOEPASSING (Vak 11) 
R1 Gebruik als brandstof (anders dan verbranding als 

zodanig) of een andere wijze van 
energieopwekking/Hoofdzakelijk gebruik als brandstof 
of een andere wijze van energieopwekking 

R2 Terugwinning van oplosmiddelen 
R3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet 

als oplosmiddel worden gebruikt 
R4 Recycling/terugwinning van metalen en metaal-

verbindingen 
R5 Recycling/terugwinning van andere anorganische 

stoffen 
R6 Terugwinning van zuren of basen 
R7 Nuttige toepassing van bestanddelen die worden 

gebruikt om vervuiling tegen te gaan 
R8 Nuttige toepassing van bestanddelen uit katalysatoren 
R9 Herraffinage van afgewerkte olie en ander hergebruik 

van reeds gebruikte olie 
R10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische 

verbetering 
R11 Gebruik van reststoffen die bij een van de onder R1 tot 

en met R10 genoemde behandelingen vrijkomen 
R12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 

tot en met R11 genoemde behandelingen 
R13 Opslag van stoffen bestemd voor een van de onder R1 

tot en met R12 genoemde behandelingen 
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VERPAKKINGSTYPE(N) (Vak 7) 

1. Vaten 

2. Houten vaten 

3. Blikken (jerrycans) 

4. Kisten 

5. Zakken 

6. Samengestelde verpakking 

7. Drukcontainers 

8. Containers voor massagoederen (bulk) 

9. Andere (specificeren) 

VERVOERSWIJZE (Vak 8)  

R = over de weg (road) 

T = per trein (train/rail) 

S = over zee (sea) 

A = per vliegtuig (air) 

W = over binnenwateren (inland waterways) 

FYSIEKE VORM (Vak 13)  

1. Poederig/poeder 

2. Vast 

3. Brei/pasta 

4. Slurrie 

5. Vloeibaar 

6. Gasvormig 

7. Andere (specificeren) 

H-NUMMER EN VN-KLASSE (Vak 14) 

VN-klasse H-nummer  Betekenis 

1 H1 Ontplofbaar 

3 H3 Ontvlambare vloeistoffen 

4.1 H4.1 Ontvlambare vaste stoffen 

4.2 H4.2 Zelfontvlambare stoffen of afvalstoffen 

4.3 H4.3 Stoffen of afvalstoffen die bij aanraking met water 

ontvlambare gassen ontwikkelen 

5.1 H5.1 Oxiderend 

5.2 H5.2 Organische peroxiden 

6.1 H6.1 (Acuut) giftige stoffen 

6.2 H6.2 Infectueuze stoffen 

8 H8 Corrosieve stoffen 

9 H10 Afscheiding van giftige gassen bij aanraking met 

lucht of water 

9 H11 Toxisch (vertraagd of chronisch) 

9 H12 Ecotoxisch 

9 H13 Stoffen die na verwijdering op de een of andere 

wijze een andere stof doen ontstaan (bv. een 

uitlogingsproduct) die een van de hierboven 

genoemde eigenschappen bezit 

Nadere informatie, in het bijzonder over afvalstoffencodes (vak 14), d.w.z. over de bijlagen VIII en IX bij het Verdrag van Bazel, de OESO-

codes en de Y-codes, is te vinden in het "Guidance/Instruction Manual", dat verkrijgbaar is bij het OESO-secretariaat en bij het secretariaat 

van het Verdrag van Bazel. 

 

 

______________ 
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BIJLAGE I C 

 

 

SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET KENNISGEVINGS- EN HET 

VERVOERSDOCUMENT 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE II 
 

 

INFORMATIE EN DOCUMENTATIE BETREFFENDE DE KENNISGEVING 

 

Deel 1. INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET KENNISGEVINGSFORMULIER OF EEN 

BIJLAGE DAARBIJ: 

1. Volgnummer of een andere aanvaarde identificatiecode van het kennisgevingsformulier en 

voorgenomen totaal aantal overbrengingen. 

2. Naam, adres, telefoon, fax, e-mail, registratienummer en contactpersoon van de 

kennisgever. 

3. Indien de kennisgever niet de producent is: naam, adres, telefoon, fax, e-mail en 

contactpersoon van de producent(en). 

4. Naam, adres, telefoon, fax, e-mail en contactpersoon van de handela(a)r(en) of 

makelaar(s), in geval de kennisgever hem heeft gemachtigd overeenkomstig artikel 2, 

punt 15. 

5. Naam, adres, telefoon, fax, e-mail, registratienummer en contactpersoon van de inrichting 

voor nuttige toepassing of verwijdering, gebruikte technologie en eventuele status als 

vooraf goedgekeurde inrichting als bedoeld in artikel 14. 
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Indien het afval bestemd is voor voorlopige nuttige toepassing of verwijdering, dient 

soortgelijke informatie te worden verstrekt over alle inrichtingen waar later voorlopige en 

niet-voorlopige nuttige toepassing of verwijdering plaatsheeft. 

Indien de inrichting voor nuttige toepassing of verwijdering onder bijlage I, categorie 5, 

van Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 1, 

als gewijzigd, valt, dient een bewijs (bijv. een verklaring betreffende het bestaan ervan) te 

worden overgelegd dat zij over een geldige vergunning beschikt die in overeenstemming 

met artikel 4 en 5 van die richtlijn is verleend. 

6. Naam, adres, telefoon, fax, e-mail, registratienummer en contactpersoon van de ontvanger. 

7. Naam, adres, telefoon, fax, e-mail, registratienummer en contactpersoon van de geplande 

vervoerder(s) en/of hun vertegenwoordigers. 

8. Land van verzending en relevante bevoegde autoriteit. 

9. Landen van doorvoer en relevante bevoegde autoriteiten. 

                                                 
1  PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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10. Land van bestemming en relevante bevoegde autoriteit. 

11. Eenmalige kennisgeving of algemene kennisgeving. In geval van een algemene 

kennisgeving, de gewenste geldigheidstermijn. 

12. Geplande vertrekdatum(s) voor de overbrenging(en). 

13. Voorgenomen vervoerswijze. 

14. Geplande doorgangsplaatsen (plaats van binnenkomst en van vertrek in elk betrokken land, 

met inbegrip van de douanekantoren van binnenkomst in en/of uitgang uit en/of uitvoer uit 

de Gemeenschap) en geplande route (route tussen plaatsen van binnenkomst en van 

vertrek), met inbegrip van mogelijke alternatieven, ook in geval van onvoorziene 

omstandigheden. 

15. Registratiebewijs van de vervoerder(s) voor de overbrenging van afvalstoffen 

(bijv. verklaring betreffende zijn bestaan). 

16. Aanduiding van het type afvalstoffen op de relevante lijst, bron(nen), beschrijving, 

samenstelling en gevaarlijke eigenschappen. In geval van afvalstoffen afkomstig uit 

meerdere bronnen, tevens een gedetailleerde inventaris van de afvalstoffen. 

17. Geraamde minimum- en maximumhoeveelheden. 
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18. Gepland verpakkingstype. 

19. Specificatie van de handeling(en) tot nuttige toepassing of verwijdering als bedoeld in 

bijlage IIA en B van Richtlijn 75/442/EEG 1. 

20. Als de afvalstoffen bestemd zijn voor nuttige toepassing: 

a) de geplande methode van verwijdering van het restafval na de nuttige toepassing; 

b) de hoeveelheid nuttig toegepast materiaal in verhouding tot het restafval en het niet 

nuttig toepasbare afval; 

c) de geschatte waarde van het nuttig toegepaste materiaal; 

d) de kosten van nuttige toepassing en de kosten van verwijdering van het restafval. 

21. Bewijs van verzekering tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden (bijv. verklaring 

betreffende het bestaan ervan). 

                                                 
1  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003. 
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22. Bewijs (of een verklaring) inzake het bestaan van een contract tussen de kennisgever en de 

ontvanger voor de nuttige toepassing of verwijdering van de afvalstoffen dat ten tijde van 

de kennisgeving gesloten en juridisch bindend is, zoals vereist wordt in artikel 4, tweede 

alinea, lid 4, en artikel 5. 

23. Een afschrift van het contract of een bewijs (of een verklaring) inzake het bestaan van het 

contract tussen de producent, de nieuwe producent of inzamelaar en de makelaar of 

handelaar, indien de makelaar of handelaar de kennisgevingsprocedures verricht. 

24. Bewijs van het bestaan van een borgsom of gelijkwaardige verzekering (of een verklaring 

inzake het bestaan daarvan, indien de bevoegde autoriteit dat toestaat) die ten tijde van de 

kennisgeving gestort c.q. gesloten en juridisch bindend is en die ingaat bij het vertrek van 

de overbrenging, zoals vereist in de artikel 4, tweede alinea, lid 5, en artikel 6. 

25. Verklaring van de kennisgever dat de informatie naar beste weten volledig en correct is. 

26. Indien de kennisgever niet de producent in de zin van artikel 2, punt 15 a) i) is, zorgt de 

kennisgever ervoor dat de producent of een van de personen bedoeld in artikel 2, punt 15, 

onder a) ii) of, indien doenlijk, iii), het in bijlage I A opgenomen kennisgevingsdocument 

mede ondertekent. 
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Deel 2. INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERVOERSDOCUMENT OF EEN BIJLAGE 

DAARBIJ: 

Alle reeds in deel 1 genoemde informatie, geactualiseerd met de onderstaande details, plus 

de andere gespecificeerde aanvullende informatie: 

1. Volgnummer en totaal aantal overbrengingen. 

2. Datum van vertrek van de overbrenging. 

3. Vervoerswijze(n). 

4. Naam, adres, telefoon, fax en e-mail van de vervoerder. 

5. Doorgangsplaatsen (plaats van binnenkomst en van vertrek in elk betrokken land, met 

inbegrip van de douanekantoren van binnenkomst in en/of uitgang uit en/of uitvoer uit de 

Gemeenschap) en route (route tussen plaatsen van binnenkomst en van vertrek), met 

inbegrip van mogelijke alternatieven, ook in geval van onvoorziene omstandigheden. 

6. Hoeveelheden. 

7. Verpakkingstype. 
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8. Eventuele bijzondere voorzorgsmaatregelen die de vervoerder(s) moet(en) treffen. 

9. Verklaring van de kennisgever dat geen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken 

landen bezwaar heeft gemaakt. Deze verklaring moet door de kennisgever worden 

ondertekend. 

10. De handtekening voor elke overdracht van afvalstoffen tussen vervoerders. 
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Deel 3 EVENTUELE DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VERLANGDE 

AANVULLENDE INFORMATIE EN DOCUMENTATIE: 

1. De aard en geldigheidsduur van de vergunning voor de inrichting voor nuttige toepassing 

of verwijdering. 

2. Afschrift van de vergunning die wordt afgegeven overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 

Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

3. Inlichtingen over de maatregelen die de veiligheid van het vervoer moeten garanderen. 

4. De lengte(s) van het traject tussen de kennisgever en de ontvanger, evenals van eventuele 

alternatieve routes, ook in geval van onvoorziene omstandigheden en, in het geval van 

intermodale overbrenging, de plaats waar de overlading geschiedt. 

5. Informatie over de kosten van het vervoer tussen de kennisgever en de ontvanger. 

6. Afschrift van de registratie van de vervoerder(s) voor de overbrenging van de afvalstoffen. 

7. Chemische analyse van de samenstelling van de afvalstoffen. 

8. Beschrijving van het productieproces van de afvalstoffen. 



 
15311/4/04 REV 4  CS/rb 9 
BIJLAGE II DG I   NL 

9. Beschrijving van het behandelingsproces in de inrichtingen van de ontvanger. 

10. De financiëlezekerheidsovereenkomst of gelijkwaardige verzekering, of een afschrift 

daarvan. 

11. Toelichting op de berekening van de borgsom of gelijkwaardige verzekering als vereist in 

artikel 4, tweede alinea, lid 5, en artikel 6. 

12. Afschrift van het contract bedoeld in deel 1, punten 22 en 23. 

13. Afschrift van de verzekering voor aansprakelijkheid voor schade aan derden. 

14. Alle andere informatie die relevant is voor de beoordelingen van de kennisgeving in 

overeenstemming met deze verordening en nationale wetgeving. 

______________ 
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BIJLAGE III 

 

LIJST VAN AFVALSTOFFEN DIE VERGEZELD MOETEN GAAN VAN BEPAALDE 

INFORMATIE ("GROENE" LIJST VAN AFVALSTOFFEN) 1 

 

Ongeacht of zij in deze lijst zijn opgenomen of niet, mogen afvalstoffen niet worden onderworpen 

aan het algemeen vereiste dat zij van bepaalde informatie vergezeld moeten gaan indien zij dermate 

met andere stoffen verontreinigd zijn dat  

 

a) de aan de afvalstoffen verbonden risico’s zodanig toenemen dat zij, gelet op de gevaarlijke 

eigenschappen als bedoeld in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG 2, als gewijzigd, voor de 

controleprocedure van schriftelijke kennisgeving en toestemming in aanmerking komen, of  

 

b) nuttige toepassing van de afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde wijze niet mogelijk 

wordt. 

 

DEEL I 

 

De volgende afvalstoffen zijn onderworpen aan de procedure krachtens welke zij vergezeld dienen 

te gaan van bepaalde informatie: 

 

Afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage IX van het Verdrag van Bazel 3. 

                                                 
1  Deze lijst is afkomstig uit het OESO-besluit, aanhangsel 3. 
2  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG 

(PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28. 
3  Bijlage IX van het Verdrag van Bazel is in deze verordening opgenomen als bijlage V, deel 1, 

lijst B. 
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In het kader van deze verordening: 

(a) wordt elke verwijzing naar lijst A van bijlage IX van het Verdrag van Bazel opgevat als een 

verwijzing naar bijlage IV bij deze verordening; 

(b) wordt in Bazel-code B1020 onder de term "in afgewerkte vorm in bulk" ook verstaan alle 

daar genoemd metaalschroot in niet-verspreidbare 1 vorm; 

(c) is Bazel-code B1100 voor wat betreft "slak afkomstig van de behandeling van koper enz." 

niet van toepassing en is in plaats daarvan OESO-code GB040 in deel II van toepassing; 

(d) is Bazel-code B1110 niet van toepassing en zijn in plaats daarvan de OESO-codes GC010 

en GC020 in deel II van toepassing; 

(e) is Bazel-code B2050 niet van toepassing en is in plaats daarvan OESO-code GG040 in 

deel II van toepassing; 

(f) heeft de verwijzing in Bazel-code B3010 naar afval van gefluoreerde polymeren tevens 

betrekking op polymeren en co-polymeren van fluorethyleen (PTFE). 

                                                 
1  Afvalstoffen in de vorm van poeder, slurrie, stof of vaste voorwerpen die houders met 

gevaarlijke vloeibare afvalstoffen bevatten, worden niet als "niet-verspreidbaar" aangemerkt. 
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DEEL II 

 

De volgende afvalstoffen dienen eveneens vergezeld te gaan van bepaalde informatie: 

Metaalhoudende afvalstoffen die vrijkomen bij het smelten en zuiveren van metalen 

GB040 7112 
262030 
262090 

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen en koper, 

bestemd voor latere terugwinning 

Andere metaalhoudende afvalstoffen 

GC010  uitsluitend uit metalen of legeringen bestaand elektrisch 

montageafval 

GC020  elektronische restanten (bijvoorbeeld printplaten, elektronische 

onderdelen, draad, enz.) en voor terugwinning van basismetaal en 

edelmetaal geschikte teruggewonnen elektronische onderdelen 

GC030 ex 890800 schepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop, 

waaruit eventuele lading en andere van de scheepsexploitatie 

afkomstige materialen die als gevaarlijke stof of afvalstof 

geclassificeerd zijn, naar behoren zijn verwijderd 

GC050  afgewerkte kraakkatalysatoren uit wervelbedproces (FCC), bv. 

aluminiumoxide, zeolieten 
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Glasafval in een zich niet verspreidende vorm 

GE020 ex 7001 
ex 701939 

glasvezelafval 

Afval van keramische producten in een zich niet verspreidende vorm 

GF010  afval van keramische producten die gebakken zijn na in de vorm 

te zijn gebracht of bewerkt, met inbegrip van keramische vaten 

(vóór en na gebruik) 

Ander hoofdzakelijk uit anorganisch materiaal bestaand afval dat metalen en organische materialen 

kan bevatten 

GG030 ex 2621 zware as en sintels van steenkoolcentrales 

GG040 ex 2621 vliegas van steenkoolcentrales 

Afvalstoffen van kunststof in vaste vorm 

GH013 

 

391530 
ex 390410-40 

polymeren van vinylchloride 
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Afval van looien, pelterij en gebruik van huiden 

GN010 ex 050200 afval van haar van varkens of van wilde zwijnen, van dassenhaar 

en ander dierlijk haar, voor borstelwerk 

GN020 ex 050300 afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een 

onderlaag 

GN030 ex 050590 afval van vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of 

dons bezet, van veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) 

en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter 

voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt 

 

 

_____________ 
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BIJLAGE III A 

 

MENGSELS VAN TWEE OF MEER AFVALSTOFFEN VAN BIJLAGE III 

DIE NIET ONDER ÉÉN CODE VALLEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 2 

 

 

 

______________ 
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BIJLAGE III B 

 

AANVULLENDE AFVALSTOFFEN VAN DE "GROENE" LIJST IN AFWACHTING 

VAN EEN BESLUIT TOT OPNEMING IN DE DESBETREFFENDE BIJLAGEN  

VAN HET VERDRAG VAN BAZEL OF HET OESO-BESLUIT, ALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 57, LID 1, b). 

 

_______________ 
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BIJLAGE IV 

LIJST VAN AFVALSTOFFEN WAARVOOR DE PROCEDURE VAN VOORAFGAANDE 

SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING EN TOESTEMMING GELDT 

("ORANJE" LIJST VAN AFVALSTOFFEN) 1 

DEEL I 

De volgende afvalstoffen zijn onderworpen aan de procedure van voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving en toestemming: 

Afvalstoffen die zijn opgenomen in de bijlagen II en VIII van het Verdrag van Bazel 2. 

In het kader van deze verordening: 

(a) wordt elke verwijzing naar lijst B van bijlage VIII van het Verdrag van Bazel opgevat als 

een verwijzing naar bijlage III bij deze verordening; 

(b) moet de term "zonder de in lijst B (bijlage IX) genoemde afvalstoffen" in Bazel-code A1010 

worden opgevat als een verwijzing zowel naar Bazel-code B1020 als naar de opmerking 

over Bazel-code B1020 in bijlage III, deel I, onder b), van deze verordening; 

                                                 
1  Deze lijst is afkomstig uit het OESO-besluit, aanhangsel 4. 
2  Bijlage VIII van het Verdrag van Bazel is in deze verordening opgenomen als bijlage V, 

deel 1, lijst A.  
Bijlage II van het Verdrag van Bazel bevat de volgende punten: 
Y46 huishoudelijk afval, tenzij passend opgenomen onder één enkele code in bijlage III; 
Y47 residuen afkomstig van de verbranding van huishoudelijk afval. 
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(c) zijn de Bazel-codes A1180 en A2060 niet van toepassing en zijn in plaats daarvan, 

voorzover toepasselijk, de OESO-codes GC010, GC020 en GC040 in bijlage III, deel II, van 

toepassing; 

(d) heeft Bazel-code A4050 ook betrekking op ovenpuin afkomstig van het smelten van 

aluminium, omdat dit anorganische cyaniden (Y33) bevat. Als de cyaniden vernietigd zijn, 

wordt ovenpuin ingedeeld in deel II, code AB120, omdat het anorganische 

fluorverbindingen, met uitzondering van calciumfluoride (Y32), bevat. 

DEEL II 

Voor de volgende afvalstoffen geldt eveneens de procedure van voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving en toestemming: 

Metaalhoudende afvalstoffen 

AA010 261900 slakken, walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en 
staal verkregen afval1 

AA060 262050 assen en residuen van vanadium 1 

AA190 810420 
ex 810430 

afval en restanten van magnesium die brandbaar of pyrofoor zijn 
of, wanneer zij in contact komen met water, gevaarlijke 
hoeveelheden brandbare gassen doen ontstaan 

 

                                                 
1 Dit omvat afval in de vorm van as, residuen, slakken, dross en skimmings, walsschilfers, stof, 

poeder, slib en filterkoek, tenzij een stof expliciet elders wordt genoemd. 
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Afvalstoffen met voornamelijk anorganische bestanddelen die metalen en organisch materiaal 

kunnen bevatten 

AB030  afval van de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van 

niet-gecyanideerde producten 

AB070  zand gebruikt in smelterijen/gieterijen 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of 

ingedeeld 

AB130  gebruikt staalgrit 

AB150 ex 382490 ongezuiverd calciumsulfiet en calciumsulfaat, afkomstig van 

rookgasontzwaveling 

Afvalstoffen die hoofdzakelijk organische bestanddelen bevatten en die metalen en anorganische 

stoffen kunnen bevatten 

AC060 ex 381900 hydraulische vloeistoffen 

AC070 ex 381900 remvloeistoffen 

AC080 ex 382000 ativriesvloeistoffen 

AC150  chloorfluorkoolwaterstoffen 

AC160  halonen 
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AC170 ex 440310 afval van behandeld kurk en hout 

AC250  oppervlakteactieve stoffen (surfactants) 

AC260 ex 3101 varkensmest; uitwerpselen 

AC270  rioolslib 

Afvalstoffen die ofwel anorganische ofwel organische bestanddelen bevatten 

AD090 ex 382490 afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van 

reprografische en fotografische producten en materialen, 

voorzover niet elders vermeld of opgevoerd 

AD100  afval afkomstig van de oppervlaktebehandeling van kunststoffen 

met behulp van niet-gecyanideerde producten 

AD120 ex 391400 
ex 3915 

ionenwisselaarharsen 

AD150  als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bv. biofilters) 

Afvalstoffen met voornamelijk anorganische bestanddelen die metalen en organisch materiaal 

kunnen bevatten 

RB020 ex 6815 keramiekvezels met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen 

als die van asbest 

 

 

________________ 
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BIJLAGE IV A 

 

AFVALSTOFFEN OPGENOMEN IN BIJLAGE III MAAR WAARVOOR DE PROCEDURE 

VAN VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING EN TOESTEMMING GELDT 

(ARTIKEL 3, LID 3) 

 

 

___________ 
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BIJLAGE V 

 

AFVALSTOFFEN WAARVOOR HET UITVOERVERBOD VAN ARTIKEL 35 GELDT 

 

INLEIDING 

1. Bijlage V is van toepassing onverminderd Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 

15 juli 1975 betreffende afvalstoffen 1, en Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 

12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen 2. 

2. Deze bijlage bestaat uit drie delen, waarbij de delen 2 en 3 slechts van toepassing zijn in 

zoverre deel 1 niet van toepassing is. Om te bepalen of een specifieke afvalstof onder 

bijlage V van deze verordening valt, moet men dus eerst controleren of de afvalstof in 

deel 1 van bijlage V voorkomt, en zo niet, of zij in deel 2 voorkomt en daarna of zij in 

deel 3 voorkomt. 

Deel 1 is onderverdeeld in twee subsecties: lijst A, waarin de afvalstoffen zijn opgenomen 

die volgens artikel 1, lid 1, onder a), van het Verdrag van Bazel als gevaarlijk zijn 

aangemerkt en die daarom onder het uitvoerverbod vallen, en lijst B, waarin de 

afvalstoffen zijn opgenomen die niet onder artikel 1, lid 1, onder a), van het Verdrag van 

Bazel vallen en daarom niet onder het uitvoerverbod vallen. 

                                                 
1  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
2  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG (PB L 168 van 

2.7.1994, blz. 28). 
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Om na te gaan of een afvalstof voorkomt in deel 1, dient daarom te worden nagegaan of 

deze in lijst A of in lijst B wordt genoemd. Alleen bij stoffen die noch in lijst A, noch in 

lijst B van deel 1 worden genoemd, moet worden nagegaan of de betrokken stof wordt 

genoemd bij de gevaarlijke afvalstoffen van deel 2 (d.w.z. afvalstoffen die met een asterisk 

zijn gemarkeerd) of deel 3; indien zulks het geval is, valt de stof onder het uitvoerverbod. 

3. Afvalstoffen die zijn opgenomen op lijst B van deel 1 of die behoren tot de niet-gevaarlijke 

afvalstoffen van deel 2 (d.w.z. afvalstoffen die niet met een asterisk zijn gemarkeerd) 

vallen onder het uitvoerverbod indien zij zodanig zijn verontreinigd door andere materialen 

dat  

(a) de aan de afvalstoffen verboden gevaren groot genoeg zijn geworden om ze, 

indachtig de in bijlage III bij Richtlijn 91/689/EEG genoemde gevaarlijke 

kenmerken, in aanmerking te laten komen voor de procedure van voorafgaande 

schriftelijke kennisgeving en toestemming, of  

(b) geen milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing van de afvalstoffen mogelijk 

is. 
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DEEL 1 1 

 

Lijst A (bijlage VIII van het Verdrag van Bazel) 

 

A1 metalen en metaalhoudende afvalstoffen 

A1010 metalen afvalstoffen en afvalstoffen die uit legeringen bestaan van een van de volgende 

stoffen: 

– antimoon 

– arseen 

– beryllium 

– cadmium 

– lood 

– kwik 

– selenium 

– tellurium 

– thallium 

maar zonder de in lijst B genoemde afvalstoffen 

                                                 
1  De verwijzingen in de lijsten A en B van bijlagen I, III en IV verwijzen naar de bijlagen bij 

het Verdrag van Bazel. 
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A1020 afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel of verontreiniging bevatten, 

uitgezonderd metalen in massieve vorm: 

– antimoon; antimoonverbindingen 

– beryllium; berylliumverbindingen 

– cadmium; cadmiumverbindingen 

– lood; loodverbindingen 

– selenium; seleniumverbindingen 

– tellurium; telluriumverbindingen 

A1030 afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel of verontreiniging bevatten: 

– arseen; arseenverbindingen 

– Kwik; kwikverbindingen 

– Thallium; thalliumverbindingen 

A1040 afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel bevatten: 

– metaalcarbonylen 

– zeswaardige chroomverbindingen 
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A1050 galvanisch slib 

A1060 effluenten van het beitsen van metalen 

A1070 loogresiduen van zinkverwerking, stof en slib zoals jarosiet, hematiet, enz. 

A1080 zinkresiduen die niet zijn opgenomen in lijst B en die lood en cadmium in voldoende 
concentraties bevatten om eigenschappen als bedoeld in bijlage III te vertonen 

A1090 as van de verbranding van geïsoleerd koperdraad 

A1100 stof en residuen van gasreinigingsinrichtingen in kopersmelterijen 

A1110 afgewerkte elektrolytische oplossingen afkomstig van de elektrolytische winning en 
zuivering van koper 

A1120 afvalslib, met uitzondering van anodeslib, afkomstig van elektrolytische zuiverings-
systemen bij de winning en zuivering van koper 

A1130 afgewerkte etsoplossingen die opgelost koper bevatten 

A1140 afgewerkte koperchloride- en kopercyanidekatalysatoren 

A1150 edelmetaalhoudende as afkomstig van de verbranding van printplaten die niet op lijst B 
voorkomen 1 

A1160 oude loodbatterijen, intact of in stukken 

A1170 ongesorteerde lege batterijen, met uitzondering van mengsels van uitsluitend in lijst B 
genoemde batterijen. Lege batterijen die niet op lijst B voorkomen en die in bijlage I 
genoemde bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat ze gevaarlijk worden. 

A1180 oude elektrische en elektronische eenheden of schroot 2 met onderdelen als accu's en 
andere batterijen die op lijst A staan, kwikschakelaars, glas afkomstig van kathode-
straalbuizen en ander geactiveerd glas en PCB-condensatoren, of in die mate verontreinigd 
met bestanddelen die in bijlage I worden genoemd (bv. cadmium, kwik, lood, polychoor-
bifenyl) dat ze eigenschappen hebben die in bijlage III worden vermeld (N.B.: zie het 
vergelijkbare punt op lijst B: B1110) 3 

                                                 
1  N.B.: Bij het vergelijkbare punt van lijst B (B1160) worden geen uitzonderingen genoemd. 
2  Bij dit punt behoren geen afgedankte eenheden afkomstig van elektriciteitscentrales. 
3  PCB's in een concentratie van 50 mg/kg of meer. 
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A2 Afvalstoffen met voornamelijk anorganische bestanddelen, die metalen en organisch 

materiaal kunnen bevatten 

A2010 glas afkomstig van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas 

A2020 afgewerkte anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistof of slib maar zonder 

de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A2030 afgewerkte katalysatoren, met uitzondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A2040 afvalgips afkomstig uit de chemische procesindustrie, indien dit bestanddelen, genoemd in 

bijlage I in zulke concentraties bevat dat het gevaarlijke eigenschappen als bedoeld in 

bijlage III vertoont (N.B.: zie het vergelijkbare punt van lijst B: B2080) 

A2050 afgedankte asbest (stof en vezels) 

A2060 vliegas afkomstig van kolengestookte centrales die stoffen als genoemd in bijlage I in 

voldoende concentraties bevatten om eigenschappen als vermeld in bijlage III te vertonen 

(N.B.: zie het vergelijkbare punt van lijst B: B2050) 

 

A3 Afvalstoffen die hoofdzakelijk uit organische bestanddelen bestaan en die metalen en 

anorganische stoffen kunnen bevatten 

A3010 afvalstoffen die ontstaan bij de productie of verwerking van petroleumcokes en bitumen 

A3020 afgewerkte minerale oliën die ongeschikt zijn voor het oorspronkelijk bedoelde gebruik 

A3030 afvalstoffen die slib van loodhoudende antiklopverbindingen bevatten, daarmee 

verontreinigd zijn of daaruit bestaan 

A3040 afgewerkte warmtegeleidende vloeistoffen (voor warmteoverdracht) 
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A3050 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, formulering of het gebruik van harsen, latex, 

weekmakers en lijm/kleefstoffen, met uitzondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

(N.B.: zie het vergelijkbare punt van lijst B: B4020) 

A3060 afgewerkte nitrocellulose 

A3070 afgewerkte fenolen, fenolverbindingen, met inbegrip van chloorfenol in de vorm van 

vloeistof of slib 

A3080 afgewerkte ethers, met uitzondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A3090 leerstof, -as, -slib en -poeder indien deze zeswaardige chroomverbindingen of biociden 

bevatten (N.B.: zie het vergelijkbare punt van lijst B: B3100) 

A3100 snijdsel en ander afval van leer of kunstleer dat niet geschikt is voor de fabricage van 

lederwaren en dat zeswaardige chroomverbindingen of biociden bevat (N.B.: zie het 

vergelijkbare punt van lijst B: B3090) 

A3110 afvalstoffen die vrijkomen bij leerbereiding en die zeswaardige chroomverbindingen, 

biociden of infectieuze stoffen bevatten (N.B.: zie het vergelijkbare punt van lijst 

B: B3110) 

A3120 lichte fractie bij het afbreken van vezels, snijden, enz. 

A3130 gebruikte organische fosforverbindingen 

A3140 afgewerkte niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen, met uitzondering van de in 

lijst B genoemde afvalstoffen 

A3150 afgewerkte gehalogeneerde organische oplosmiddelen 

A3160 gehalogeneerde of niet-gehalogeneerde niet-waterige distillatieresiduen die vrijkomen bij 

handelingen tot nuttige toepassing van organische oplosmiddelen 
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A3170 afvalstoffen afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen 

(zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, vinylideenchloride, allylchloride en 

epichloorhydrine) 

A3180 afvalstoffen, stoffen en artikelen die polychloorbifenyl (PCB), polychloorterfenyl (PCT), 

polychloornaftaleen (PCN) of polybroombifenyl (PBB) of andere analoge polybroom-

verbindingen bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan, in een concentratie 

van 50 mg/kg of meer 1 

A3190 teerresiduen (met uitzondering van asfaltbitumen) afkomstig van raffinage- en distillatie-

processen en alle andere pyrolitische behandelingen van organisch materiaal 

A3200 bitumineus materiaal (afval van asfalt), afkomstig van de aanleg en het onderhoud van 

wegen, dat teer bevat (zie het vergelijkbare punt B2130 op lijst B) 

A4 Afvalstoffen die ofwel anorganische ofwel organische bestanddelen bevatten 

A4010 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, de bereiding en het gebruik van farmaceutische 

producten, met uitzondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A4020 klinische en daarmee verband houdende afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig van medische, 

verpleegkundige, tandheelkundige, diergeneeskundige of soortgelijke handelingen en 

afvalstoffen die ontstaan in ziekenhuizen of andere instellingen bij onderzoek of 

behandeling van patiënten, of bij onderzoeksprojecten 

                                                 
1  Het niveau van 50 mg/kg wordt als internationaal praktisch hanteerbaar beschouwd voor alle 

afvalstoffen. Veel landen hebben echter lagere wettelijke grenswaarden voor specifieke 
afvalstoffen vastgesteld (bv. 20 mg/kg). 
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A4030 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, formulering en het gebruik van biociden en 

fytofarmaceutische producten, met inbegrip van pesticiden en herbiciden die niet volgens 

de specificatie, te oud 1, of niet geschikt voor het oorspronkelijke doel zijn 

A4040 afvalstoffen die vrijkomen bij de vervaardiging, formulering en het gebruik van hout-

conserveringsmiddelen 2 

A4050 afvalstoffen die de volgende stoffen bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit 

bestaan: 

– anorganische cyaniden, met uitzondering van edelmetaalhoudende residuen in vaste 

vorm waarin sporen van anorganische cyaniden voorkomen 

– organische cyaniden 

A4060 afgewerkte olie/water- en koolwaterstof/watermengsels, emulsies 

A4070 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, formulering en het gebruik van inkt, kleur-

stoffen, pigment, verf, lak of vernis, met uitzondering van de in lijst B genoemde 

afvalstoffen (N.B.: zie het vergelijkbare punt op lijst B: B4010) 

A4080 afvalstoffen van explosieve aard, met uitzondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A4090 andere afgewerkte zure of basische oplossingen dan die welke onder het overeenkomstige 

punt van lijst B zijn genoemd (N.B.: zie het vergelijkbare punt van lijst B: B2120) 

A4100 afvalstoffen afkomstig uit industriële inrichtingen voor de reiniging van afgassen, met 

uitzondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A4110 afvalstoffen die de volgende stoffen bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit 

bestaan: 

– een congeneer van polychloordibenzofuraan 

– een congeneer van polychloordibenzodioxine 

                                                 
1  "Te oud" betekent: niet gebruikt vóór de door de fabrikant aangegeven uiterste datum van 

gebruik. 
2  Met houtconserveringsmiddelen behandeld hout valt hier niet onder. 
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A4120 afvalstoffen die bestaan uit peroxiden, peroxiden bevatten of daarmee verontreinigd zijn 

A4130 verpakkingen en containers die stoffen als genoemd in bijlage I in zodanige concentraties 

bevatten dat ze gevaarlijke eigenschappen als bedoeld in bijlage III vertonen 

A4140 afval dat bestaat uit chemicaliën die niet aan de specificatie voldoen of te oud 1 zijn, 

overeenkomen met de categorieën van bijlage I en gevaarlijke eigenschappen als bedoeld 

in bijlage III vertonen, of dat die stoffen bevat 

A4150 afgewerkte chemische stoffen afkomstig van onderzoek en ontwikkeling of 

onderwijsactiviteiten die niet geïdentificeerd en/of nieuw zijn en waarvan de gevolgen 

voor de volksgezondheid en/of het milieu niet bekend zijn 

A4160 uitgewerkte actieve koolstof die niet op lijst B voorkomt (N.B.: zie het vergelijkbare punt 

van lijst B: B2060) 

Lijst B (bijlage IX van het Verdrag van Bazel) 

B1 Metalen en metaalhoudende afvalstoffen 

B1010 oude metalen en metaallegeringen in metallische, niet-verspreidbare vorm 

– edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik) 

– ijzer- en staalschroot 

– koperschroot 

– nikkelschroot 

– aluminiumschroot 

– zinkschroot 

– tinschroot 

– wolfraamschroot 

– molybdeenschroot 

                                                 
1  "Te oud" betekent: niet gebruikt vóór de door de fabrikant aangegeven uiterste datum van 

gebruik. 
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– tantaalschroot 

– magnesiumschroot 

– kobaltschroot 

– bismuthschroot 

– titaanschroot 

– zirconiumschroot 

– mangaanschroot 

– germaniumschroot 

– vanadiumschroot 

– schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium 

– thoriumschroot 

– schroot van zeldzame aardmetalen 

– chroomschroot 
 

B1020 zuiver, niet-verontreinigd metaalschroot, waaronder legeringen, in afgewerkte vorm in 

bulk (plaatmateriaal, balken, staven, enz.): 

– antimoonschroot 

– berylliumschroot 

– cadmiumschroot 

– loodschroot (met uitzondering van loodaccu's) 

– seleniumschroot 

– telluriumschroot 

 

B1030 vuurvaste metalen die residuen bevatten 
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B1031 Afval van de metalen molybdeen, wolfraam, titaan, tantaal, niobium en rhenium en 

legeringen daarvan in metallische, verspreidbare vorm (metaalpoeder), met uitsluiting van 

het afval van lijst A, punt 1050, galvanisch slib. 

B1040 afgedankte eenheden uit elektrische centrales die niet zodanig verontreinigd zijn met 

smeerolie, PCB's of PCT's dat ze een risico vormen 

B1050 gemengde non-ferrometalen of zware schrootfracties, die geen in bijlage I genoemde 

materialen in een concentratie bevatten dat ze de eigenschappen, als bedoeld in bijlage III 

vertonen 1 

B1060 oud selenium en tellurium als element, ook in poedervorm 

B1070 afval van koper en koperlegeringen in verspreidbare vorm, tenzij ze de in bijlage I 

genoemde bestanddelen in zodanige concentraties bevatten dat ze de in bijlage III bedoelde 

eigenschappen vertonen 

B1080 zinkas en -residuen, met inbegrip van residuen van zinklegeringen in verspreidbare vorm, 

tenzij ze in bijlage I genoemde bestanddelen in zodanige concentraties bevatten dat ze de 

in bijlage III bedoelde eigenschappen of het gevaarkenmerk H4.3 vertonen 2 

                                                 
1  N.B.: Zelfs indien er aanvankelijk sprake is van een geringe verontreiniging met een in 

bijlage I genoemd materiaal, kunnen latere processen, waaronder terugwinningsprocessen, tot 
gevolg hebben dat de gescheiden fracties significant grotere concentraties van de in bijlage I 
genoemde stoffen bevatten. 

2  De status van zinkas wordt momenteel onderzocht, maar de Conferentie van de Verenigde 
Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) heeft aanbevolen zinkas niet als gevaarlijke 
stof te beschouwen. 
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B1090 oude accu’s die aan bepaalde specificaties voldoen, met uitzondering van lood-, cadmium- 

en kwikbatterijen 

B1100 metaalhoudende afvalstoffen die vrijkomen bij het smelten en zuiveren van metalen: 

– hardzink 

– zinkhoudende slak 

– zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90% Zn) 

– zinkhoudende slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92% Zn) 

– zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85% Zn) 

– zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92% Zn) 

– zinkschuim 

– aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak 

– slak afkomstig van de behandeling van koper voor verdere verwerking of zuivering die 

geen arseen, lood of cadmium in zodanige concentraties bevat dat de slak gevaarlijke 

eigenschappen als bedoeld in bijlage III vertoont 

– oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen 

– slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering 

– tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5% tin 
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B1110 elektrische en elektronische samengebouwde eenheden: 

– elektronische eenheden uitsluitend van metaal of legeringen 

– elektrische en elektronische eenheden of schrootmateriaal 1 (met inbegrip van 
printplaten) die geen onderdelen bevatten zoals accu's en andere batterijen welke op 
lijst A voorkomen, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd 
glas en PCB-condensatoren, of die niet verontreinigd zijn met in bijlage I genoemde 
bestanddelen (bv. cadmium, kwik, lood of polychloorbifenyl) of waarbij deze stoffen tot 
een zodanig niveau zijn verwijderd dat geen van de eigenschappen als bedoeld in 
bijlage III nog een rol spelen (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A1180) 

– elektrische en elektronische eenheden (met inbegrip van printplaten, elektronische 
onderdelen en bedrading), bestemd voor onmiddellijk hergebruik 2 en niet voor 
recycling of definitieve verwijdering 3 

B1120 afgewerkte katalysatoren, met uitzondering van als katalysator gebruikte vloeistoffen, die 
een van de volgende stoffen bevatten: 

- overgangsmetalen, met uitzondering van oude 

katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als 

katalysator gebruikte vloeistoffen of andere 

katalysatoren) van lijst A: 

scandium 
vanadium 
mangaan 
kobalt 
koper 
yttrium 
niobium 
hafnium 
wolfraam 
 

titaan 
chroom 
ijzer 
nikkel 
zink 
zirconium 
molybdeen 
tantaal 
rhenium 

- lanthaniden (zeldzame aardmetalen): lanthaan 
praseodymium 
samarium 
gadolinium 
dysprosium 
erbium 
ytterbium 

cerium 
neodymium 
europium 
terbium 
holmium 
thulium 
lutetium 

 

                                                 
1  Dit punt heeft geen betrekking op schroot uit elektriciteitscentrales. 
2  Hergebruik kan reparatie, renovatie of modernisering omvatten, maar geen ingrijpende 

herbouw. 
3  In een aantal landen worden deze materialen die bestemd zijn voor onmiddellijk hergebruik 

niet beschouwd als afvalstoffen. 
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B1130 gezuiverde afgewerkte edelmetaalhoudende katalysatoren 

B1140 edelmetaalhoudende residuen in vaste vorm die sporen van anorganische cyaniden 

bevatten 

B1150 oude edele metalen en legeringen als afval (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering 

van kwik) in een verspreidbare, niet-vloeibare vorm in een geschikte verpakking met de 

juiste opschriften 

B1160 as van edele metalen afkomstig van de verbranding van printplaten (zie het vergelijkbare 

punt van lijst A: A1150) 

B1170 as van edele metalen afkomstig van de verbranding van fotografisch filmmateriaal 

B1180 oude fotofilm met zilverhalegoniden en metallisch zilver 

B1190 oud fotopapier met zilverhalogeniden en metallisch zilver 

B1200 korrelige slak afkomstig van de fabricage van ijzer en staal 

B1210 slak afkomstig van de fabricage van ijzer en staal, met inbegrip van slak als bron van TiO2 

en vanadium 

B1220 slak afkomstig van de zinkproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte 

(meer dan 20%) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301) hoofd-

zakelijk voor de bouw 
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B1230 walshuid afkomstig van de fabricage van ijzer en staal 

B1240 walshuid in de vorm van koperoxide 

B1250 afval van afgedankte motorvoertuigen, dat noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke 

onderdelen bevat 

 

B2 Afvalstoffen voornamelijk bestaande uit anorganische bestanddelen, die metalen en 

organische stoffen kunnen bevatten 

B2010 afvalstoffen afkomstig uit de mijnbouw in niet-verspreidbare vorm: 

– natuurlijk grafiet 

– leiresten, al dan niet in grove stukken of slechts gezaagd of op andere wijze kleiner 

gemaakt 

– mica 

– leuciet, nefelien en nefeliensyeniet 

– veldspaat 

– vloeispaat 

– kiezelaarde in vaste vorm, met uitzondering van die afkomstig uit gieterijen 

B2020 oud glas in niet-verspreidbare vorm: 

– breukglas en ander afval en glasscherven, met uitzondering van glas van kathode-

straalbuizen en ander geactiveerd glas 
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B2030 keramisch afval in niet-verspreidbare vorm: 

– keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal) 

– vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt is ingedeeld 

B2040 andere afvalstoffen die hoofdzakelijk anorganische bestanddelen bevatten: 

– gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling 

– oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen 

– slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog 

ijzergehalte (meer dan 20%) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. 

DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen 

– zwavel in vaste vorm 

– kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9) 

– natrium-, kalium- of calciumchloride 

– carborundum (siliciumcarbide) 

– gebroken beton 

– lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten 

B2050 vliegas uit kolengestookte installaties die niet op lijst A voorkomt (zie het vergelijkbare 

punt van lijst A: A2060) 

B2060 afgewerkte actieve koolstof die geen bestanddelen van bijlage I bevat in hoeveelheden 

waardoor deze kenmerken van bijlage III zouden gaan vertonen, bijvoorbeeld koolstof 

afkomstig van drinkwaterbehandeling, processen in de levensmiddelenindustrie en 

vitamineproductie (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A4160) 
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B2070 calciumfluorideslib 

B2080 gipsafval afkomstig uit de chemische procesindustrie dat niet op lijst A voorkomt (zie het 

vergelijkbare punt op lijst A: A2040) 

B2090 anodestompen afkomstig van de staal- of aluminiumproductie, gemaakt van petroleum-

cokes of bitumen en gereinigd overeenkomstig de gebruikelijke specificaties, met 

uitzondering van anodestompen afkomstig van alkalichloorelektrolyse en uit de 

metallurgische industrie 

B2100 afgewerkte aluminiumhydraten en aluminiumoxideresten en -residuen afkomstig uit de 

aluminiumoxideproductie met uitzondering van stoffen die worden gebruikt voor 

gasreiniging, uitvlokking of filtratieprocessen 

B2110 bauxietresidu ("rood slib") (pH teruggebracht tot minder dan 11,5) 

B2120 afgewerkte zure of basische oplossingen met een pH groter dan 2 en kleiner dan 11,5, die 

niet corrosief of anderszins gevaarlijk zijn (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A4090) 

B2130 bitumineus materiaal (afval van asfalt), afkomstig van de aanleg en het onderhoud van 

wegen, dat geen teer 1 bevat (zie het vergelijkbare punt A3200 van lijst A) 

 

B3 Afvalstoffen die hoofdzakelijk organische bestanddelen bevatten en die metalen en 

anorganische stoffen kunnen bevatten 

 

                                                 
1  Het concentratieniveau van benzo[a]pyreen mag niet meer bedragen dan 50 mg/kg. 
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B3010 vast plastic afval: 

de volgende kunststoffen of mengsels daarvan, mits deze niet vermengd zijn met andere 

afvalstoffen en zij overeenkomstig een specificatie zijn vervaardigd: 

– plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren, met inbegrip van 

de volgende stoffen, maar daartoe niet beperkt 1: 

– ethyleen 

– styreen 

– polypropyleen 

– polyethyleentereftalaat 

– acrylnitril 

– butadieen 

– polyacetalen 

– polyamiden 

– polybutyleentereftalaat 

– polycarbonaten 

– polyethers 

– polyfenyleensulfiden 

– acrylpolymeren 

– alkanen C10-C13 (weekmaker) 

– polyurethaan (dat geen CFK's bevat) 

– polysiloxanen 

– polymethylmethacrylaat 

– polyvinylalcohol 

– polyvinylbutyral 

– polyvinylacetaat 

                                                 
1  Er wordt vanuit gegaan dat dergelijk schroot volledig gepolymeriseerd is. 
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– uitgehard harsafval of condensatieproducten, met inbegrip van de volgende stoffen: 

– ureumformaldehydeharsen 

– fenolformaldehydeharsen 

– melamineformaldehydeharsen 

– expoxyharsen 

– alkydharsen 

– polyamiden 

– het volgende afval van gefluoreerde polymeren 1: 

– perfluorethyleen/propyleen (FEP) 

– perfluoralkoxyalkaan (PFA) 

– tetrafluorethyleen/perfluorvinylether (PFA) 

– tetrafluorethyleen/perfluormethylvinylether (MFA) 

– polyvinylfluoride (PVF) 

– polyvinylideenfluoride (PVDF) 

B3020 papier, karton en papierproducten 

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met gevaarlijke afvalstoffen: 

oud papier en karton: 

– ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton 

– overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, dat niet in 
bulk is gekleurd 

                                                 
1  - Afval na consumptie behoort niet tot dit punt. 
 - Afvalstoffen mogen niet zijn vermengd. 
 - Er moet aandacht worden geschonken aan problemen als gevolg van verbranding in de open 

lucht. 
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– papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt mechanisch pulp (bv. kranten, 
tijdschriften en soortgelijk drukwerk) 

– overige, met inbegrip van: 1) gelamineerd karton; 2) ongesorteerd afval 

B3030 oud textiel 

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met andere afvalstoffen en 

vervaardigd zijn overeenkomstig een specificatie: 

– zijde (met inbegrip van cocons die ongeschikt zijn om af te haspelen, garen en 

rafelingen): 

– niet gekaard of gekamd 

– overige 

– wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van 

rafelingen: 

– kammelingen van wol of fijn dierlijk haar 

– ander afval of wol of fijn dierlijk haar 

– afval van grof dierlijk haar 

– katoen (met inbegrip van garen en rafelingen): 

– garen (met inbegrip van draden) 

– rafelingen 

– overige 

– vlasklodden en vlasafval 
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– lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.) 

– lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en andere bastvezels 

(met uitzondering van vlas, hennep en ramee) 

– lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels 

van het geslacht Agave 

– lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten 

– lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van 

manillahennep (Manillahennep of Musa textilis) 

– lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en 

andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen 

– afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels: 

– synthetische vezels 

– kunstvezels 

– oude kleding en andere afgedankte textielwaren 

– oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, 

kabeltouw of kabel van textiel: 

– gesorteerd 

– overige 

B3035 textielafval van vloerbedekking en vloerkleden 
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B3040 rubber afvalstoffen 

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met andere afvalstoffen: 

– afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet) 

– andere rubber afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die elders zijn genoemd) 

B3050 onbehandeld kurk en houtafval: 

– houtafval en -restanten, al dan niet tot blokken, briketten, korrels of vergelijkbare vorm 

geperst 

– kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen 

B3060 afvalstoffen afkomstig uit de levensmiddelenindustrie, mits deze niet infectieus zijn: 

– wijndroesem 

– gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de 

vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd 

of is opgenomen 

– dégras: residuen van de behandeling van vetstoffen of dierlijke of plantaardige was 

– afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op 

maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd 

– visafval 

– cacaodoppen, schillen, vliezen en ander cacaoafval 

– overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten 

die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of 

dierlijke consumptie voldoen 
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B3065 afval van spijsoliën en -vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong (bv. frituurolie), mits 

deze geen kenmerk van bijlage III vertonen 

B3070 de volgende afvalstoffen: 

– menselijk haar 

– stroafval 

– gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig uit de penicillineproductie dat als 

diervoeder wordt gebruikt 

B3080 snijdsel en restanten van rubber 

B3090 snijdsel en andere restanten van leer of kunstleer dat niet geschikt is voor de vervaardiging 

van lederwaren, met uitzondering van leerslib, en dat geen zeswaardige chroom-

verbindingen en biociden bevat (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A3100) 

B3100 leerstof, -as, -slib of -poeder dat geen zeswaardige chroomverbindingen en biociden bevat 

(zie het vergelijkbare punt van lijst A: A3090) 

B3110 afval van de leerbereiding dat geen zeswaardige chroomverbindingen en biociden of 

infectieuze stoffen bevat (zie het vergelijkbare punt op lijst A: A3110) 
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B3120 afvalstoffen bestaande uit kleurstoffen voor levensmiddelen 

B3130 afgewerkte polymere ethers en afgewerkte niet-gevaarlijke monomere ethers die geen 

peroxiden kunnen vormen 

B3140 oude luchtbanden, met uitzondering van die welke zijn bestemd voor het in bijlage IVA 

bedoelde gebruik 

B4 Afvalstoffen die ofwel anorganische ofwel organische bestanddelen bevatten 

B4010 afvalstoffen hoofdzakelijk bestaande uit latexverf/verf op waterbasis, inkt en uitgehard 

vernis waarin geen organische oplosmiddelen, zware metalen of biociden in die mate 

voorkomen dat ze gevaarlijk zijn (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A4070) 

B4020 afvalstoffen afkomstig van de productie, formulering en het gebruik van harsen, latex, 

weekmakers of lijm/kleefstoffen die in lijst A worden genoemd, zonder oplosmiddelen en 

andere verontreinigende stoffen in zodanige concentraties dat ze eigenschappen als 

bedoeld in bijlage III vertonen, bv. op waterbasis, lijm op basis van caseïnezetmeel, 

dextrine, cellulose-ethers, polyvinylalcoholen (zie het vergelijkbare punt op lijst A: A3050) 

B4030 gebruikte wegwerpcamera's, met batterijen die niet in lijst A zijn opgenomen 
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DEEL 2  

 

Afvalstoffen die zijn genoemd in de bijlage van Beschikking 2000/532/EG 

van de Commissie 1 

 

01  AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN 

STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING 

VAN MINERALEN 

01 01  afval van de winning van mineralen 

01 01 01  afval van de winning van metaalhoudende mineralen 

01 01 02  afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen 

01 03  afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen 

01 03 04* zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts 

01 03 05* andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten 

01 03 06  niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings 

01 03 07* ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende 

mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat 

01 03 08  niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval 

01 03 09  niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie 

01 03 99  afval van de suikerverwerking 

01 04  afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende 

mineralen 

01 04 07* afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende 

mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat 

                                                 
1  Afvalstoffen die met een asterisk zijn gemarkeerd worden beschouwd als gevaarlijke afval-

stoffen in de zin van Richtlijn 91/689/EEG. Voor de indeling van een afvalstof in een van de 
punten van de navolgende lijst is de inleiding van de bijlage bij Beschikking 2000/532/EG 
relevant. 
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01 04 08 niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval  

01 04 09 zand- en kleiafval 

01 04 10 niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval 

01 04 11 niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking 

01 04 12 niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het 

wassen en schoonmaken van mineralen 

01 04 13 niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen 

01 04 99 niet elders genoemd afval 

01 05 boorgruis en overig boorafval 

01 05 04 zoetwaterboorgruis en -afval 

01 05 05* oliehoudend boorgruis en -afval 

01 05 06* boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat 

01 05 07 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval 

01 05 08 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval 

01 05 99 niet elders genoemd afval 
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02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, 

JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 

02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij 

02 01 01 slib van wassen en schoonmaken 

02 01 02 afval van dierlijke weefsels 

02 01 03 afval van plantaardige weefsels 

02 01 04 kunststofafval (met uitzondering van verpakkingen) 

02 01 06 dierlijke feces, urine en mest (met inbegrip van gebruikt stro), afvalwater, 

gescheiden ingezameld en elders verwerkt 

02 01 07 afval van de bosbouw 

02 01 08* agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

02 01 09 niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval 

02 01 10 metaalafval 

02 01 99 niet elders genoemd afval 

02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van 

dierlijke oorsprong 

02 02 01 slib van wassen en schoonmaken 

02 02 02 afval van dierlijke weefsels 

02 02 03 materiaal dat ongeschikt is voor consumptie of verwerking  

02 02 04 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 02 99 niet elders genoemd afval 
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02 03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, 

koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en 

gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse 

02 03 01 slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden 

02 03 02 afval van conserveermiddelen 

02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie 

02 03 04 materiaal dat ongeschikt is voor consumptie of verwerking 

02 03 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 03 99 niet elders genoemd afval 

02 04 afval van de suikerverwerking 

02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen van bieten 

02 04 02 afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde) 

02 04 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 04 99 niet elders genoemd afval 

02 05 afval van de zuivelindustrie 

02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02 05 02 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 05 99 niet elders genoemd afval 

02 06 afval van bakkerijen en van de banketbakkersindustrie 

02 06 01 materiaal dat ongeschikt is voor consumptie of verwerking 

02 06 02 afval van conserveermiddelen 

02 06 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 06 99 niet elders genoemd afval 
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02 07 
afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (met 

uitzondering van koffie, thee en cacao) 

02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 02 afval van de destillatie van alcoholische dranken 

02 07 03 afval van chemische behandeling 

02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02 07 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 07 99 niet elders genoemd afval 

03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN 

PANELEN EN MEUBELEN, ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON 

03 01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen 

03 01 01 schors- en kurkafval 

03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen 

bevatten 

03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend(e) zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en 

fineer 

03 01 99 niet elders genoemd afval 

03 02 houtverduurzamingsafval 

03 02 01* niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 03* organometaal-houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 04* anorganische houtverduurzamingsmiddelen 
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03 02 05* andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten 

03 02 99 niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen 

03 03 afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton 

03 03 01 schors- en houtafval 

03 03 02 "green liquor"-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof) 

03 03 05 ontinktingsslib van papierrecycling 

03 03 07 mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en 

kartonafval 

03 03 08 afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton 

03 03 09 kalkneerslagafval 

03 03 10 onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- 

en coatingslib 

03 03 11 niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

03 03 99 niet elders genoemd afval 

04 AFVAL VAN DE LEER-, DE BONT- EN DE TEXTIELINDUSTRIE 

04 01 afval van de leer- en de bontindustrie 

04 01 01 schraapafval 

04 01 02 loogafval 

04 01 03* ontvettingsafval dat oplosmiddelen zonder vloeibare fase bevat 

04 01 04 chroomhoudende looivloeistof 

04 01 05 chroomvrije looivloeistof 

04 01 06 chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

04 01 07 chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

04 01 08 chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijststof) 
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04 01 09 afval van bewerking en afwerking 

04 01 99 niet elders genoemd afval 

04 02 afval van de textielindustrie 

04 02 09 afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, 

plastomeren) 

04 02 10 organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was) 

04 02 14* afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat 

04 02 15 niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking 

04 02 16* kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten 

04 02 17 niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten 

04 02 19* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

04 02 20 niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels 

04 02 22 afval van verwerkte textielvezels 

04 02 99 niet elders genoemd afval 

05 AFVAL VAN OLIERAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE 

PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL 

05 01 afval van olieraffinage 

05 01 02* ontzoutingsslib 

05 01 03* tankbodemslib 

05 01 04* zuur alkylslib 

05 01 05* gemorste olie 

05 01 06* olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of 

apparaten 
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05 01 07* zuurteer 

05 01 08* overige teer 

05 01 09* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

05 01 10 niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

05 01 11* afval van brandstofzuivering met behulp van basen 

05 01 12* olie die zuren bevat 

05 01 13 ketelvoedingwaterslib 

05 01 14 afval van koeltorens 

05 01 15* afgewerkte bleekaarde 

05 01 16 zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum 

05 01 17 bitumen 

05 01 99 niet elders genoemd afval 

05 06 afval van de pyrolytische behandeling van kool 

05 06 01* zuurteer 

05 06 03* overige teer 

05 06 04 afval van koeltorens 

05 06 99 niet elders genoemd afval 

05 07 afval van aardgaszuivering en -overbrenging 

05 07 01* kwikhoudend afval 

05 07 02 zwavelhoudend afval 

05 07 99 niet elders genoemd afval 
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06 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN 

06 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van zuren 

06 01 01* zwavelzuur en zwaveligzuur 

06 01 02* zoutzuur 

06 01 03* waterstoffluoride 

06 01 04* fosfor- en fosforigzuur 

06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur 

06 01 06* overige zuren 

06 01 99 niet elders genoemd afval 

06 02 afval van BFLG van basen 

06 02 01* calciumhydroxide 

06 02 03* ammoniumhydroxide 

06 02 04* natrium- en kaliumhydroxide 

06 02 05* overige basen 

06 02 99 niet elders genoemd afval 

06 03 afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden 

06 03 11* vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten 

06 03 13* vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten 

06 03 14 niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen 

06 03 15* metaaloxiden die zware metalen bevatten 

06 03 16 niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden 

06 03 99 niet elders genoemd afval 
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06 04 niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval 

06 04 03* arseenhoudend afval 

06 04 04* kwikhoudend afval 

06 04 05* afval dat andere zware metalen bevat 

06 04 99 niet elders genoemd afval 

06 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

06 05 02* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

06 05 03 niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

06 06 afval van BFLG van zwavelverbindingen, chemische processen met zwavel en 

ontzwavelingsprocessen 

06 06 02* afval dat gevaarlijke sulfiden bevat 

06 06 03 niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat 

06 06 99 niet elders genoemd afval 

06 07 afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen 

06 07 01* asbesthoudend afval van elektrolyse 

06 07 02* actieve kool van de chloorbereiding 

06 07 03* bariumsulfaatslib dat kwik bevat 

06 07 04* oplossingen en zuren, bv. contactzuur 

06 07 99 niet elders genoemd afval 

06 08 afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten 

06 08 02* afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat 

06 08 99 niet elders genoemd afval 
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06 09 afval van BFLG van fosforverbindingen en chemische processen met fosfor 

06 09 02 fosforhoudende slakken 

06 09 03* calciumhoudend reactie-afval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is 

verontreinigd 

06 09 04 niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactie-afval 

06 09 99 niet elders genoemd afval 

06 10 afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en 

kunstmestbereiding 

06 10 02* afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

06 10 99 niet elders genoemd afval 

06 11 afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen 

06 11 01 calciumhoudend reactie-afval van de productie van titaandioxide 

06 11 99 niet elders genoemd afval 

06 13 afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen 

06 13 01* anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en 

andere biociden 

06 13 02* afgewerkte actieve kool (met uitzondering van 06 07 02) 

06 13 03 actieve kool 

06 13 04* afval van asbestverwerking 

06 13 05* roet 

06 13 99 niet elders genoemd afval 
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