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07 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN 

07 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische 

basischemicaliën 

07 01 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 01 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 01 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 01 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 01 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 01 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 01 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 01 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

07 01 12 niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 01 99 niet elders genoemd afval 

07 02 afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels 

07 02 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 02 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 02 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 02 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 02 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 02 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 02 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 02 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 
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07 02 12 niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 02 13 kunststofafval 

07 02 14* afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten 

07 02 15 afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven 

07 02 16* afval dat gevaarlijke siliconen bevat 

07 02 17 afval dat andere siliconen bevat dan die genoemd onder 07 02 16 

07 02 99 niet elders genoemd afval 

07 03 afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (met uitzondering 

van 06 11) 

07 03 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 03 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 03 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 03 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 03 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 03 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 03 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 03 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

07 03 12 niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 03 99 niet elders genoemd afval 

07 04 afval van BFLG van organische gewasbeschermingsmiddelen (met uitzondering 

van 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (met uitzondering van 

03 02) en andere biociden 

07 04 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 04 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 
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07 04 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 04 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 04 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 04 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 04 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 04 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

07 04 12 niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 04 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten 

07 04 99 niet elders genoemd afval 

07 05 afval van BFLG van farmaceutische producten 

07 05 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 05 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 05 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 05 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 05 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 05 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 05 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 05 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

07 05 12 niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 05 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten 

07 05 14 niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen 

07 05 99 niet elders genoemd afval 
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07 06 afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, 

desinfecterende middelen en cosmetische producten 

07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 06 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 06 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 06 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 06 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 06 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 06 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 06 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

07 06 12 niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 06 99 niet elders genoemd afval 

07 07 afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische 

producten 

07 07 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 07 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 07 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 07 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 07 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen 

07 07 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 07 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia 

07 07 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

07 07 12 niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

07 07 99 niet elders genoemd afval 
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08 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK 

(BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN 

DRUKINKT 

08 01 afval van BFLG en verwijdering van verf en lak 

08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat 

08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak 

08 01 13* slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat 

08 01 14 niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak 

08 01 15* waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 

stoffen bevat 

08 01 16 niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat 

08 01 17* afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere 

gevaarlijke stoffen bevat 

08 01 18 niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering 

08 01 19* waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere 

gevaarlijke stoffen bevatten 
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08 01 20 niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten 

08 01 21* afval van verf- of lakverwijderaar 

08 01 99 niet elders genoemd afval 

08 02 afval van BFLG van andere coatings (met inbegrip van keramisch materiaal) 

08 02 01 afval-coatingpoeder 

08 02 02 waterig slib dat keramisch materiaal bevat 

08 02 03 waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten 

08 02 99 niet elders genoemd afval 

08 03 afval van BFLG van drukinkt 

08 03 07 waterig slib dat inkt bevat 

08 03 08 waterig vloeibaar afval dat inkt bevat 

08 03 12* inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat 

08 03 13 niet onder 08 03 12 vallend inktafval 

08 03 14* inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat 

08 03 15 niet onder 08 03 14 vallend inktslib 

08 03 16* afval van etsoplossingen 

08 03 17* tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat 

08 03 18 niet onder 08 03 17 vallend tonerafval 

08 03 19* dispersieolie 

08 03 99 niet elders genoemd afval 
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08 04 afval van BFLG van lijm en kit (met inbegrip van vochtwerende producten) 

08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat 

08 04 10 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit 

08 04 11* slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat 

08 04 12 niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit 

08 04 13* waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 

stoffen bevat 

08 04 14 niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat 

08 04 15* waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere 

gevaarlijke stoffen bevat 

08 04 16 niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat 

08 04 17* harsolie 

08 04 99 niet elders genoemd afval 

08 05 niet elders in 08 genoemd afval 

08 05 01* isocyanaatafval 
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09 AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE 

09 01 afval van de fotografische industrie 

09 01 01* ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water 

09 01 02* ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water 

09 01 03* ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen 

09 01 04* fixeervloeistof 

09 01 05* bleek- en bleekfixeervloeistof 

09 01 06* zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval 

09 01 07 fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten 

09 01 08 fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen 

09 01 10 wegwerpcamera’s zonder batterijen 

09 01 11* wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen 

09 01 12 niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen 

09 01 13* niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde 

terugwinning van zilver 

09 01 99 niet elders genoemd afval 
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10 AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN 

10 01 afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (met 

uitzondering van 19) 

10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (met uitzondering van het onder 10 01 04 

vallende ketelstof) 

10 01 02 koolvliegas 

10 01 03 vliegas van turf en onbehandeld hout 

10 01 04* olievliegas and -ketelstof 

10 01 05 calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm 

10 01 07 calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in slibvorm 

10 01 09* zwavelzuur 

10 01 13* vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen 

10 01 14* bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen 

bevatten 

10 01 15 niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en 

ketelstof 

10 01 16* bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat 

10 01 17 niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas 

10 01 18* afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 01 19 niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging 

10 01 20* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 01 21 niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 
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10 01 22* waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 01 23 niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging 

10 01 24 wervelbedzand 

10 01 25 afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte 

elektriciteitscentrales 

10 01 26 afval van koelwaterzuivering 

10 01 99 niet elders genoemd afval 

10 02 afval van de ijzer- en staalindustrie 

10 02 01 afval van de verwerking van slakken 

10 02 02 onverwerkte slakken 

10 02 07* vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 02 08 niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gaszuivering 

10 02 10 walshuid 

10 02 11* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

10 02 12 niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 02 13* bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 02 14 niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek 

10 02 15 overig(e) slib en filterkoek 

10 02 99 niet elders genoemd afval 

10 03 Afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie 

10 03 02 anodeafval 

10 03 04* slakken van primaire productie 
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10 03 05 aluminiumoxideafval 

10 03 08* zoutslakken van secundaire productie 

10 03 09* black drosses van secundaire productie 

10 03 15* skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke 

hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen 

10 03 16 niet onder 10 03 15 vallende skimmings 

10 03 17* teerhoudend afval van de anodefabricage 

10 03 18 niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage 

10 03 19* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 03 20 niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof 

10 03 21* overige deeltjes en stof (met inbegrip van kogelmolenstof) die gevaarlijke 

stoffen bevatten 

10 03 22 overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (met inbegrip van 

kogelmolenstof) 

10 03 23* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 03 24 niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging 

10 03 25* bij gasreiniging verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 03 26 niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek 

10 03 27* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 
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10 03 28 niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 03 29* afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke 

stoffen bevat 

10 03 30 niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black 

drosses 

10 03 99 niet elders genoemd afval 

10 04 afval van thermische processen in de loodmetallurgie 

10 04 01* slakken van primaire en secundaire productie 

10 04 02* dross en skimmings van primaire en secundaire productie 

10 04 03* calciumarsenaat 

10 04 04* rookgasstof 

10 04 05* overige deeltjes en stof 

10 04 06* vast afval van gasreiniging 

10 04 07* slib en filterkoek van gasreiniging 

10 04 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

10 04 10 niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 04 99 niet elders genoemd afval 

10 05 afval van thermische processen in de zinkmetallurgie 

10 05 01 slakken van primaire en secundaire productie 
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10 05 03* rookgasstof 

10 05 04 overige deeltjes en stof 

10 05 05* vast afval van gasreiniging 

10 05 06* slib en filterkoek van gasreiniging 

10 05 08* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

10 05 09 niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 05 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijk hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen 

10 05 11 niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings 

10 05 99 niet elders genoemd afval 

10 06 afval van thermische processen in de kopermetallurgie 

10 06 01 slakken van primaire en secundaire productie 

10 06 02 dross en skimmings van primaire en secundaire productie 

10 06 03* rookgasstof 

10 06 04 overige deeltjes en stof 

10 06 06* vast afval van gasreiniging 

10 06 07* slib en filterkoek van gasreiniging 

10 06 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 
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10 06 10 niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 06 99 niet elders genoemd afval 

10 07 afval van thermische processen in de zilver-, de goud- en de platinametallurgie 

10 07 01 slakken van primaire en secundaire productie 

10 07 02 dross en skimmings van primaire en secundaire productie 

10 07 03 vast afval van gasreiniging 

10 07 04 overige deeltjes en stof 

10 07 05 slib en filterkoek van gasreiniging 

10 07 07* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

10 07 08 niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 07 99 niet elders genoemd afval 

10 08 afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie 

10 08 04 deeltjes en stof 

10 08 08* zoutslakken van primaire en secundaire productie 

10 08 09 overige slakken 

10 08 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen 

10 08 11 niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings 
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10 08 12* teerhoudend afval van de anodefabricage 

10 08 13 niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage 

10 08 14 anodeafval 

10 08 15* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 08 16 niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof 

10 08 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 08 18 niet onder 10 08 17 vallend(e) slib en filterkoek van rookgasreiniging 

10 08 19* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

10 08 20 niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering 

10 08 99 niet elders genoemd afval 

10 09 afval van ijzergieten 

10 09 03 ovenslak 

10 09 05* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn 

gebruikt 

10 09 06 niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn 

gebruikt 
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10 09 07* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn 

gebruikt 

10 09 08 niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn 

gebruikt 

10 09 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 09 10 niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof 

10 09 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 09 12 niet onder 10 09 11 vallende deeltjes 

10 09 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 09 14 niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval 

10 09 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 09 16 niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen 

10 09 99 niet elders genoemd afval 

10 10 afval van het gieten van non-ferro-metalen 

10 10 03 ovenslak 

10 10 05* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn 

gebruikt 
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10 10 06 niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn 

gebruikt 

10 10 07* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn 

gebruikt 

10 10 08 niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn 

gebruikt 

10 10 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 10 10 niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof 

10 10 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 10 12 niet onder 10 10 11 vallende deeltjes 

10 10 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 10 14 niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval 

10 10 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 10 16 niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen 

10 10 99 niet elders genoemd afval 

10 11 afval van de fabricage van glas en glasproducten 

10 11 03 afval van glasvezelmateriaal 

10 11 05 deeltjes en stof 

10 11 09* afval van het mengsel vóór thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen 

bevat 
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10 11 10 niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische behandeling 

10 11 11* glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen 

bevatten (bv. van kathodestraalbuizen) 

10 11 12 niet onder 10 11 11 vallend glasafval 

10 11 13* slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 11 14 niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas 

10 11 15* vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 11 16 niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging 

10 11 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 11 18 niet onder 10 11 17 vallend(e) slib en filterkoek van rookgasreiniging 

10 11 19* vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 11 20 niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

10 11 99 niet elders genoemd afval 

10 12 afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en 

bouwmaterialen 

10 12 01 afval van het mengsel vóór thermische verwerking 

10 12 03 deeltjes en stof 
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10 12 05 slib en filterkoek van gasreiniging 

10 12 06 afgedankte vormen 

10 12 08 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na 

thermische behandeling) 

10 12 09* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 12 10 niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging 

10 12 11* glazuurafval dat zware metalen bevat 

10 12 12 niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval 

10 12 13 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

10 12 99 niet elders genoemd afval 

10 13 afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en 

producten die hiervan zijn gemaakt 

10 13 01 afval van het mengsel vóór thermische verwerking 

10 13 04 afval van het branden en blussen van kalk 

10 13 06 deeltjes en stof (met uitzondering van 10 13 12 en 10 13 13) 

10 13 07 slib en filterkoek van gasreiniging 

10 13 09* afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat 

10 13 10 niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement 
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10 13 11 niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende 

composietmaterialen 

10 13 12* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

10 13 13 niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging 

10 13 14 betonafval en betonslib 

10 13 99 niet elders genoemd afval 

10 14 afval van crematoria 

10 14 01* afval van gasreiniging dat kwik bevat 

11 AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN 

COATING VAN METALEN EN ANDERE MATERIALEN; NON-

FERROHYDROMETALLURGIE 

11 01 afval van chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere 

materialen (bv. galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, 

fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten en anodisatie) 

11 01 05* beitszuren 

11 01 06* niet elders genoemde zuren 

11 01 07* basen gebruikt voor beitsen 

11 01 08* slib van fosfaatbehandeling 

11 01 09* slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten 
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11 01 10 niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek 

11 01 11* waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten 

11 01 12 niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen 

11 01 13* afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat 

11 01 14 niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting 

11 01 15* eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen 

bevatten 

11 01 16* verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen 

11 01 98* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

11 01 99 niet elders genoemd afval 

11 02 afval van non-ferrohydrometallurgische processen 

11 02 02* slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet) 

11 02 03 afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen 

11 02 05* afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat 

11 02 06 niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen 

11 02 07* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

11 02 99 niet elders genoemd afval 
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11 03 slib en vaste stoffen van temperingsprocessen 

11 03 01* cyanidehoudend afval 

11 03 02* overig afval 

11 05 afval van thermische galvanisatieprocessen 

11 05 01 hardzink 

11 05 02 zinkas 

11 05 03* vast afval van gasreiniging 

11 05 04* fluxbad-afval 

11 05 99 niet elders genoemd afval 

12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN 

MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN 

KUNSTSTOFFEN 

12 01 afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische 

oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen 

12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen 

12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes 

12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen 

12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes 

12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen 
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12 01 06* halogeenhoudende minerale machineolie (met uitzondering van emulsies en van 

oplossingen) 

12 01 07* halogeenvrije minerale machineolie (met uitzondering van emulsies en van 

oplossingen) 

12 01 08* halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking 

12 01 09* halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking 

12 01 10* synthetische machineolie 

12 01 12* afgewerkte wassen en vetten 

12 01 13 welding wastes 

12 01 14* slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat 

12 01 15 niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking 

12 01 16* afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat 

12 01 17 niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen 

12 01 18* oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen) 

12 01 19* biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie 

12 01 20* afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten 

12 01 21 niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal 

12 01 99 niet elders genoemd afval 
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12 03 afval van water- en stoomontvetting (met uitzondering van 11) 

12 03 01* waterige wasvloeistoffen 

12 03 02* afval van stoomontvetting 

13 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (MET 

UITZONDERING VAN SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 

EN 19 VALLENDE OLIËN) 

13 01 afval van hydraulische olie 

13 01 01* hydraulische olie die PCB’s 1 bevat 

13 01 04* gechloreerde emulsies 

13 01 05* niet-gechloreerde emulsies 

13 01 09* gechloreerde minerale hydraulische olie 

13 01 10* niet-gechloreerde minerale hydraulische olie 

13 01 11* synthetische hydraulische oliën 

13 01 12* biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie 

13 01 13* overige hydraulische olie 

13 02 afval van motor-, transmissie- en smeerolie 

13 02 04* gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie 

13 02 05* niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie 

                                                 
1  In deze lijst van afvalstoffen worden PCB’s gedefinieerd als in Richtlijn 96/59/EG van de 

Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en 
polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) (PB L 243 van 24.9.1996, blz. 31). 
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13 02 06* synthetische motor-, transmissie- en smeerolie 

13 02 07* biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie 

13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie 

13 03 afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht 

13 03 01* olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB’s bevat 

13 03 06* niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en 

warmteoverdracht 

13 03 07* niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht 

13 03 08* synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht 

13 03 09* biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht 

13 03 10* overige olie voor isolatie en warmteoverdracht 

13 04 bilge-olie 

13 04 01* bilge-olie van de binnenvaart 

13 04 02* bilge-olie uit de kade-afvoer 

13 04 03* bilge-olie van de overige scheepvaart 

13 05 inhoud van olie/waterscheiders 

13 05 01* vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders 

13 05 02* slib uit olie/waterscheiders 
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13 05 03* opvangerslib 

13 05 06* olie uit olie/waterscheiders 

13 05 07* met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders 

13 05 08* afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders 

13 07 afval van vloeibare brandstoffen 

13 07 01* stookolie en dieselolie 

13 07 02* benzine 

13 07 03* overige brandstoffen (met inbegrip van mengsels) 

13 08 niet elders genoemd olieafval 

13 08 01* ontzoutingsslib en -emulsies 

13 08 02* overige emulsies 

13 08 99* niet elders genoemd afval 

14 AFVAL VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, KOELMIDDELEN EN 

DRIJFGASSEN (MET UITZONDERING VAN 07 EN 08) 

14 06 afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen voor 

schuim/aërosolen 

14 06 01* chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK’s, HFK’s 

14 06 02* overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen 

14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen 
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14 06 04* slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat 

14 06 05* slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat 

15 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, 

FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS 

GENOEMD) 

15 01 verpakking (met inbegrip van gescheiden ingezameld stedelijk 

verpakkingsafval) 

15 01 01 papieren en kartonnen verpakking 

15 01 02 kunststofverpakking 

15 01 03 houten verpakking 

15 01 04 metalen verpakking 

15 01 05 composietverpakking 

15 01 06 gemengde verpakking 

15 01 07 glazen verpakking 

15 01 09 textielen verpakking 

15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 

15 01 11* 
metalen verpakking die een gevaarlijk vaste poreuze matrix (bv. asbest) bevat, 

met inbegrip van lege drukhouders 
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15 02 absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal, en beschermende kleding 

15 02 02* absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal (met inbegrip van niet elders 

genoemde oliefilters), en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn 

verontreinigd 

15 02 03 niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal, en 

beschermende kleding 

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL 

16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet 

voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte 

voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08) 

16 01 03 afgedankte banden 

16 01 04* afgedankte voertuigen 

16 01 06 
afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke 

onderdelen bevatten 

16 01 07* oliefilters 

16 01 08* onderdelen die kwik bevatten 

16 01 09* onderdelen die PCB’s bevatten 

16 01 10* explosieve onderdelen (bv. air bags) 

16 01 11* remblokken die asbest bevatten 

16 01 12 niet onder 16 01 11 vallende remblokken 
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16 01 13* remvloeistoffen 

16 01 14* antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten 

16 01 15 niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen 

16 01 16 tanks voor vloeibaar gas 

16 01 17 ferrometalen 

16 01 18 non-ferrometalen 

16 01 19 kunststoffen 

16 01 20 glas 

16 01 21* niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11, 16 01 13 of 16 01 14 vallende 

gevaarlijke onderdelen 

16 01 22 niet elders genoemde onderdelen 

16 01 99 niet elders genoemd afval 

16 02 afval van elektrische en elektronische apparatuur 

16 02 09* transformatoren en condensatoren die PCB’s bevatten 

16 02 10* 
niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die PCB’s bevat of daarmee 

verontreinigd is 

16 02 11* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK’s en/of HFK’s 

bevat 
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16 02 12* afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat 

16 02 13* niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die 

gevaarlijke onderdelen 1 bevat 

16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur 

16 02 15* uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen 

16 02 16 niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen 

16 03 afgekeurde charges en ongebruikte producten 

16 03 03* anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

16 03 04 niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval 

16 03 05* organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval 

16 04 afvalexplosieven 

16 04 01* afvalmunitie 

16 04 02* vuurwerkafval 

16 04 03* overig explosief afval 

                                                 
1  Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 

16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, 
glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz. 
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16 05 gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën 

16 05 04* gassen in drukhouders (met inbegrip van halonen) die gevaarlijke stoffen 

bevatten 

16 05 05 niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders 

16 05 06* labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, met 

inbegrip van mengsels van labchemicaliën 

16 05 07* afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze 

bevatten 

16 05 08* 
afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze 

bevatten 

16 05 09 niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën 

16 06 batterijen en accu's 

16 06 01* loodaccu's 

16 06 02* NiCd-batterijen 

16 06 03* kwikhoudende batterijen 

16 06 04 alkalibatterijen (met uitzondering van 16 06 03) 

16 06 05 overige batterijen en accu’s 

16 06 06* gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu’s 
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16 07 afval van de reiniging van overbrenging- en opslagtanks en vaten (met 

uitzondering van 05 en 13) 

16 07 08* afval dat olie bevat 

16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat 

16 07 99 niet elders genoemd afval 

16 08 afgewerkte katalysatoren 

16 08 01 afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, 

iridium of platina bevatten (met uitzondering van 16 08 07) 

16 08 02* afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen 1 of gevaarlijke 

verbindingen van overgangsmetalen bevatten 

16 08 03 niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of 

verbindingen van overgangsmetalen bevatten 

16 08 04 afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (met uitzondering van 

16 08 07) 

16 08 05* afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten 

16 08 06* afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt 

16 08 07* afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd 

                                                 
1  In deze rubriek wordt onder overgangsmetalen verstaan: scandium, vanadium, mangaan, 

kobalt, koper, yttrium, niobium, hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ijzer, nikkel, zink, 
zirkonium, molybdeen en tantaal. Deze metalen en de verbindingen daarvan gelden als 
gevaarlijk als zij als gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld. De indeling als gevaarlijke stoffen 
bepaalt welke van deze overgangsmetalen en verbindingen van overgangsmetalen gevaarlijk 
zijn. 
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16 09 oxiderende stoffen 

16 09 01* permanganaten, bv. kaliumpermanganaat 

16 09 02* chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat 

16 09 03* peroxiden, bv. waterstofperoxide 

16 09 04* niet elders genoemde oxiderende stoffen 

16 10 waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt 

16 10 01* waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

16 10 02 niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval 

16 10 03* waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten 

16 10 04 niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten 

16 11 ovenpuin 

16 11 01* koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen 

bevat 

16 11 02 niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische 

processen 

16 11 03* overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat 

16 11 04 overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen 
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16 11 05* ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat 

16 11 06 niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen 

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (MET INBEGRIP VAN AFGEGRAVEN 

GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES) 

17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten 

17 01 01 beton 

17 01 02 stenen 

17 01 03 tegels en keramische producten 

17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke 

fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten 

17 01 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische 

producten 

17 02 hout, glas en kunststof 

17 02 01 hout 

17 02 02 glas 

17 02 03 kunststof 

17 02 04* glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee 

verontreinigd zijn 
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17 03 bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten 

17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 

17 03 02 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels 

17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten 

17 04 metaal (met inbegrip van legeringen) 

17 04 01 koper, brons en messing 

17 04 02 aluminium 

17 04 03 lood 

17 04 04 zink 

17 04 05 ijzer en staal 

17 04 06 tin 

17 04 07 gemengde metalen 

17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd 

17 04 10* kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten 

17 04 11 niet onder 17 04 10 vallende kabels 

17 05 grond (met inbegrip van afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen 

en baggerspecie 

17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten 

17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 
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17 05 05* baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat 

17 05 06 niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie 

17 05 07* spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat 

17 05 08 niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast 

17 06 isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal 

17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal 

17 06 03* overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen 

bevat 

17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal 

17 06 05* asbesthoudend bouwmateriaal 

17 08 gipshoudend bouwmateriaal 

17 08 01* gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd 

17 08 02 gipshoudend bouwmateriaal niet onder 17 08 01 vallend 

17 09 overig bouw- en sloopafval 

17 09 01* bouw- en sloopafval dat kwik bevat 

17 09 02* bouw- en sloopafval dat PCB’s bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen 

waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-

houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren) 
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17 09 03* overig bouw- en sloopafval (met inbegrip van gemengd afval) dat gevaarlijke 

stoffen bevat 

17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en 

sloopafval 

18 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF 

VERWANT ONDERZOEK (MET UITZONDERING VAN KEUKEN- EN 

RESTAURANTAFVAL DAT NIET RECHTSTREEKS VAN DE 

GEZONDHEIDSZORG AFKOMSTIG IS) 

18 01 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van 

ziektes bij de mens 

18 01 01 scherpe voorwerpen (met uitzondering van 18 01 03) 

18 01 02 lichaamsdelen en organen, met inbegrip van bloedzakjes en geconserveerd 

bloed (met uitzondering van 18 01 03) 

18 01 03* afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale 

richtlijnen teneinde infectie te voorkomen 

18 01 04 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan 

speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, 

linnengoed, wegwerpkleding, luiers) 

18 01 06* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten 

18 01 07 niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën 

18 01 08* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen 

18 01 09 niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen 
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18 01 10* amalgaamafval uit de tandheelkunde 

18 02 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij 

dieren 

18 02 01 scherpe voorwerpen (met uitzondering van 18 02 02) 

18 02 02* afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale 

richtlijnen teneinde infectie te voorkomen 

18 02 03 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan 

speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen 

18 02 05* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten 

18 02 06 niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën 

18 02 07* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen 

18 02 08 niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen 

19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE 

WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR 

MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR 

INDUSTRIEEL GEBRUIK 

19 01 afval van de verbranding of pyrolyse van afval 

19 01 02 uit bodemas verwijderde ferromaterialen 

19 01 05* filterkoek van gasreiniging 

19 01 06* waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval 
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19 01 07* vast afval van gasreiniging 

19 01 10* afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging 

19 01 11* bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten 

19 01 12 niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken 

19 01 13* vliegas die gevaarlijke stoffen bevat 

19 01 14 niet onder 19 01 13 vallende vliegas 

19 01 15* ketelas die gevaarlijke stoffen bevat 

19 01 16 niet onder 19 01 15 vallende ketelas 

19 01 17* afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 01 18 niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse 

19 01 19 wervelbedzand 

19 01 99 niet elders genoemd afval 

19 02 afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (met inbegrip van 

verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie) 

19 02 03 voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijke afvalstoffen 

19 02 04* voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat 

19 02 05* slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 02 06 niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling 
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19 02 07* door afscheiding verkregen oliën en concentraten 

19 02 08* vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 02 09* vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 02 10 niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval 

19 02 11* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 02 99 niet elders genoemd afval 

19 03 gestabiliseerd/verhard afval 1 

19 03 04* als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk 2 gestabiliseerd is 

19 03 05 niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval 

19 03 06* als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is 

19 03 07 niet onder 19 03 06 vallend verhard afval 

19 04 verglaasd afval en afval van verglazen 

19 04 01 verglaasd afval 

19 04 02* vliegas en ander rookgasreinigingsafval 

                                                 
1  Door stabilisatieprocessen veranderen de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het 

afval en wordt gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval omgezet. Door verhardingsprocessen 
verandert onder invloed van additieven alleen de fysische toestand van het afval (bv. van 
vloeibaar in vast) zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen. 

2  Afval wordt als gedeeltelijk gestabiliseerd beschouwd als gevaarlijke bestanddelen die niet 
volledig in ongevaarlijke bestanddelen zijn omgezet, na het stabilisatieproces op korte, 
middellange of lange termijn in het milieu terecht kunnen komen. 
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19 04 03* niet-verglaasde vaste fase 

19 04 04 waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval 

19 05 afval van de aërobe behandeling van vast afval 

19 05 01 niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval 

19 05 02 niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval 

19 05 03 afgekeurde compost 

19 05 99 niet elders genoemd afval 

19 06 afval van de anaërobe behandeling van afval 

19 06 03 vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van stedelijk afval 

19 06 04 digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval 

19 06 05 
vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig 

afval 

19 06 06 digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval 

19 06 99 niet elders genoemd afval 

19 07 percolatiewater van stortplaatsen 

19 07 02* percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 07 03 niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen 

19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering 

19 08 01 roostergoed 
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19 08 02 afval van zandvang 

19 08 05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater 

19 08 06* verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen 

19 08 07* oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars 

19 08 08* afval van membraansystemen dat zware metalen bevat 

19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten 

bevatten 

19 08 10* niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders 

19 08 11* slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke 

stoffen bevat 

19 08 12 niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel 

afvalwater 

19 08 13* slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen 

bevat 

19 08 14 niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel 

afvalwater 

19 08 99 niet elders genoemd afval 

19 09 afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water 

voor industrieel gebruik 

19 09 01 vast afval van primaire filtratie en roostergoed 
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19 09 02 waterzuiveringsslib 

19 09 03 onthardingsslib 

19 09 04 afgewerkte actieve kool 

19 09 05 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen 

19 09 06 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars 

19 09 99 niet elders genoemd afval 

19 10 afval van de shredding van metaalhoudend afval 

19 10 01 ijzer- en staalafval 

19 10 02 non-ferroafval 

19 10 03* lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 10 04 niet onder 19 10 03 vallend(e) lichte fracties en stof 

19 10 05* andere fracties die gevaarlijk stoffen bevatten 

19 10 06 andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties 

19 11 afval van de regeneratie van olie 

19 11 01* afgewerkte bleekaarde 

19 11 02* zuurteer 

19 11 03* waterig vloeibaar afval 

19 11 04* afval van brandstofzuivering met behulp van basen 
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19 11 05* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 11 06 niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

19 11 07* afval van rookgasreiniging 

19 11 99 niet elders genoemd afval 

19 12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, 

breken, verdichten, palletiseren) 

19 12 01 papier en karton 

19 12 02 ferrometalen 

19 12 03 non-ferrometalen 

19 12 04 kunststoffen en rubber 

19 12 05 glas 

19 12 06* hout dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout 

19 12 08 textiel 

19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen) 

19 12 10 brandbaar afval (RDF) 

19 12 11* overig afval (met inbegrip van mengsels van materialen) van mechanische 

afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat 
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19 12 12 overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (met inbegrip van mengsels van 

materialen) van mechanische afvalverwerking 

19 13 afval van bodem- en grondwatersanering 

19 13 01* vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 13 02 niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering 

19 13 03* slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 13 04 niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering 

19 13 05* slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 13 06 niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering 

19 13 07* 
waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die 

gevaarlijke stoffen bevatten 

19 13 08 
niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten 

van grondwatersanering 

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK 

BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN 

INSTELLINGEN) MET INBEGRIP VAN GESCHEIDEN INGEZAMELDE 

FRACTIES 

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (met uitzondering van 15 01) 

20 01 01 papier en karton 

20 01 02 glas 
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20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 

20 01 10 kleding 

20 01 11 textiel 

20 01 13* oplosmiddelen 

20 01 14* zuren 

20 01 15* basisch afval 

20 01 17* fotochemicaliën 

20 01 19* pesticiden 

20 01 21* tl-buizen en ander kwikhoudend afval 

20 01 23* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat 

20 01 25 spijsolie en -vetten 

20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten 

20 01 27* verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten 

20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars 

20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten 

20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten 

20 01 31* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen 

20 01 32 niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen 
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20 01 33* onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's, alsmede 

ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en 

accu's bevatten 

20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's 

20 01 35* 
niet onder 20 01 21 of 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat 1 

20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 of 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur 

20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat 

20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout 

20 01 39 kunststoffen 

20 01 40 metalen 

20 01 41 afval van het vegen van schoorstenen 

20 01 99 niet elders genoemde fracties 

20 02 tuin- en plantsoenafval (met inbegrip van afval van begraafplaatsen) 

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval 

20 02 02 grond en stenen 

20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval 

                                                 
1  Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 

16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, 
glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz. 
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20 03 overig stedelijk afval 

20 03 01 gemengd stedelijk afval 

20 03 02 marktafval 

20 03 03 veegvuil 

20 03 04 slib van septic tanks 

20 03 06 afval van het reinigen van riolen 

20 03 07 grofvuil 

20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval 

 

DEEL 3 

Lijst A (bijlage II van het Verdrag van Bazel) 1 

Y46 huishoudelijk afval 2 

Y47 residuen afkomstig van de verbranding van huishoudelijk afval 

                                                 
1  Deze lijst komt uit aanhangsel 4, deel I, van het OESO-besluit. 
2  Tenzij passend opgenomen onder één enkele code in bijlage III. 
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Lijst B Afval van aanhangsel 4, deel II, van het OESO-besluit 1 

Metaalhoudende afvalstoffen 

AA 010 261900 slakken, walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal 

verkregen afval 2 

AA 060 262050 assen en residuen van vanadium 2 

AA 190 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 

Afvalstoffen met voornamelijk anorganische bestanddelen, die metalen en organisch materiaal 

kunnen bevatten 

AB 030  afval van de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van 

niet-gecyanideerde producten 

AB 070  zand gebruikt in smelterijen/gieterijen 

AB 120 ex 281290 

ex 3824 

anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of 

ingedeeld 

AB 150 ex 382490 ongezuiverd calciumsulfiet en calciumsulfaat, afkomstig van 

rookgasontzwaveling 

 

                                                 
1  De afvalstoffen met de nummers AB 130, AC 250, AC 260 en AC 270 zijn weggelaten, 

omdat zij overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG als 
ongevaarlijk zijn aangemerkt en dus niet onder het uitvoerverbod van artikel 35 van deze 
verordening vallen. 

2  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 die hoofdzakelijk organische bestanddelen bevatten en die metalen en anorganische 

stoffen kunnen bevatten 

AC 060 ex 381900 hydraulische vloeistoffen 

AC 070 ex 381900 remvloeistoffen 

AC 080 ex 382000 antivriesvloeistoffen 

AC 150  chloorfluorkoolwaterstoffen 

AC 160  halonen 

AC 170 ex 440310 afval van behandeld kurk en hout 

 

Afvalstoffen die ofwel anorganische ofwel organische bestanddelen bevatten 

 

AD 090 ex 382490 afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van 

reprografische en fotografische producten en materialen, voorzover 

niet elders vermeld of ingedeeld 

AD 100  afval afkomstig van de oppervlaktebehandeling van kunststoffen met 

behulp van niet-gecyanideerde producten 

AD 120 ex 391400 

ex 3915 

ionenwisselaarharsen 

AD 150  als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bv. biofilters) 
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Afvalstoffen met voornamelijk anorganische bestanddelen, die metalen en organisch materiaal 

kunnen bevatten 

RB 020 ex 6815 keramiekvezels met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen als 

die van asbest 

 

_______________ 
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BIJLAGE VI 

Formulier inzake vooraf goedgekeurde inrichtingen (artikel 14) 

Bevoegde 

autoriteit 

Inrichting voor nuttige toepassing Identificatie 

van de 

afvalstoffen 

Geldigheidsduur Totale vooraf 

goedgekeurde 

hoeveelheid 

 Naam en 

nummer van de 

inrichting voor 

nuttige 

toepassing 

Adres Handelingen 

voor nuttige 

toepassing 

(+ R-code) 

Gebruikte 

technologie 

(Code) Van  Tot (kg/liter) 

         

         

         

 

_______________ 
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BIJLAGE VII 

BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN AFVALSTOFFEN 

ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LEDEN 2 EN 4 

Informatie over de zending (1) 
1. Opdrachtgever voor de overbrenging: 
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

2. Importeur/ontvanger 
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

3. Feitelijke hoeveelheid: kg: liter: 4. Feitelijke overbrengingsdatum: 

5 a) (2). 1e vervoerder: 
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Vervoerswijze: 
Overbrengingsdatum: 
Handtekening: 

5 b). 2e vervoerder: 
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Vervoerswijze: 
Overbrengingsdatum: 
Handtekening: 

5 c). 3e vervoerder: 
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Vervoerswijze: 
Overbrengingsdatum: 
Handtekening: 

8. Handeling tot nuttige toepassing (of, in voorkomend geval, tot 
verwijdering, in het geval van afvalstoffen bedoeld in artikel 3, lid 4): 
R-code / D-code: 
 

6. Producent van de afvalstoffen: (3) 
Oorspronkelijke producent(en), nieuwe producent(en) of 
inzamelaar: 
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

9. Gangbare handelsaanduiding van het afval:6 
 

7. Inrichting voor nuttige toepassing     Laboratorium  
Naam: 
Adres 
Contactpersoon: 
Tel: Fax: 
E-mail 

10. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen): 
i) Bazel Bijlage IX: 
ii)OESO (indien verschillend van i)): 
iii) EG-lijst van afvalstoffen: 
iv) Nationale code: 

11. Betrokken land(en)/sta(a)t(en):   
Uitvoer/verzending Doorvoer Invoer/bestemming 

   
12. Verklaring van de opdrachtgever voor de overbrenging: Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig 
en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk juridisch bindende contractuele verplichtingen zijn aangegaan met de ontvanger (niet vereist 
in geval van afvalstoffen bedoeld in artikel 3, lid 4): 
Naam: Datum: Handtekening: 
13. Ondertekening na ontvangst van de overbrenging door de ontvanger: 
Naam: Datum: Handtekening: 

IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR NUTTIGE TOEPASSING OF DOOR HET LABORATORIUM: 
15. Overbrenging ontvangen door inrichting voor nuttige toepassing          of laboratorium:   Ontvangen hoeveelheid:  kg: liter:  
Naam: Datum: Handtekening: 

 
(1) Begeleidende informatie bij de overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst, bestemd voor nuttige toepassing, of afvalstoffen bestemd 

voor laboratoriumanalyse overeenkomstig Verordening … (naam van de verordening). 
(2) Indien er meer dan 3 vervoerders zijn, de gegevens bijvoegen als gevraagd in de vakken 5 a), b) en c). 
(3) Wanneer de opdrachtgever voor de overbrenging niet de producent of de inzamelaar is, wordt informatie over de producent of de inzamelaar 

verstrekt. 
_______________ 
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BIJLAGE VIII 

 

RICHTSNOEREN VOOR EEN MILIEUHYGIËNISCH VERANTWOORD BEHEER 

(ARTIKEL 48) 

I. Bij het Verdrag van Bazel vastgestelde richtsnoeren: 

1. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and 

Health Care Wastes (Y1; Y3) 1 

2. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid 

Batteries 1 

3. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial 

Dismantling of Ships 1 

II. Door de OESO vastgestelde richtsnoeren 

Technische leidraad voor het milieuhygiënisch beheer van specifieke afvalstromen 

Gebruikte en afgedankte personal computers 2 

                                                 
1  Vastgesteld door de 6de Conferentie van Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de 

beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de 
verwijdering ervan, 9-13 december 2002. 

2  Vastgesteld door de OESO-commissie voor milieubeleid in februari 2003 
(doc. ENV/EPOC/WGWPR(2001)3 DEF). 
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III. Door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)goedgekeurde richtsnoeren 

Richtsnoeren betreffende recycling van schepen 1 

IV. Door de meeting group van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) goedgekeurde 

richtsnoeren: 

Veiligheid en gezondheid bij het slopen van schepen: richtsnoeren voor de Aziatische 

landen en Turkije 2 

 

_______________ 

 

                                                 
1  Resolutie A.962 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de IMO, tijdens haar 

23ste gewone zitting, 24 november - 5 december 2003. 
2  Goedgekeurd voor publicatie door de Raad van het Bestuur van het IAB tijdens haar 

289e vergadering van 11-26 maart 2004. 
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BIJLAGE IX 

AANVULLENDE VRAGENLIJST IN VERBAND MET DE RAPPORTEN VAN DE 

LIDSTATEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 50, LID 2 

Art. 11, lid 1, 
onder a) 

Informatie over maatregelen die zijn genomen om overbrengingen van afvalstoffen 
tussen de lidstaten geheel of gedeeltelijk te verbieden 

Gelet op de beginselen van nabijheid, voorrang voor nuttige toepassing en 
zelfvoorziening op het niveau van de Gemeenschap en de lidstaten in overeenstemming 
met Richtlijn 75/442/EEG 

Is deze bepaling toegepast? Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 
Zo ja, gelieve nadere bijzonderheden over de genomen maatregelen te verstrekken: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Aanvullende opmerkingen: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

Informatie over de maatregelen die zijn genomen om stelselmatig bezwaar te maken 
tegen overbrengingen van afvalstoffen tussen de lidstaten 

Gelet op de beginselen van nabijheid, voorrang voor nuttige toepassing en 
zelfvoorziening op het niveau van de Gemeenschap en de lidstaten in overeenstemming 
met Richtlijn 75/442/EEG 

Is deze bepaling toegepast? Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 
Zo ja, gelieve nadere bijzonderheden over de genomen maatregelen te verstrekken: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

Aanvullende opmerkingen: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
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Art. 11, lid 1 

onder e) 

Informatie over het verbod op de invoer van afvalstoffen 

Is deze bepaling toegepast? Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 
Zo ja, gelieve nadere bijzonderheden over de genomen maatregelen te verstrekken: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 

Art. 11, lid 3 Informatie over uitzonderingen op de beginselen van nabijheid, voorrang voor nuttige 
toepassing en zelfvoorziening 

In het geval van in de lidstaat van verzending geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen 
waarbij de totale hoeveelheid per jaar zo gering is dat het economisch niet verantwoord 
is in die lidstaat gespecialiseerde verwijderingsinstallaties te bouwen 

Heeft u enige lidstaat verzocht deze uitzonderingsregel toe te passen? Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) �  � 
Zo ja, gelieve tabel 1 in te vullen en hieronder nadere bijzonderheden te verstrekken over 
eventuele bilaterale oplossingen waartoe op grond van artikel 12, lid 3, is besloten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 

Heeft u van enige lidstaat het verzoek ontvangen om deze uitzonderingsregel toe te passen? 

 Ja
 Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 
 

Zo ja, gelieve tabel 1 in te vullen en hieronder nadere bijzonderheden te verstrekken over 
eventuele bilaterale oplossingen waartoe op grond van artikel 12, lid 3, is besloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
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Art. 11, lid 1, 
onder g) 

Informatie over bezwaren tegen geplande overbrengingen of verwijdering 

Uit hoofde van het feit dat deze niet in overeenstemming waren met 
Richtlijn 75/442/EEG 

Is deze bepaling toegepast? Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 
Zo ja, gelieve tabel 2 in te vullen. 

Art. 12, 

lid 5 

Informatie over bezwaren tegen geplande overbrengingen of nuttige toepassing uit 
hoofde van het feit dat deze niet in overeenstemming waren met artikel 13, lid 1, 
onder b) bis 

 

Is deze bepaling toegepast?  Ja  Nee 

      �  � 
 

Zo ja, gelieve tabel 2 bis in te vullen. 

Art. 14 Informatie over besluiten van bevoegde autoriteiten met rechtsmacht over specifieke 
inrichtingen voor nuttige toepassing om geen bezwaar te maken tegen overbrengingen 
van bepaalde soorten afval naar een specifieke inrichting voor nuttige toepassing 

Zijn hiervan gevallen bekend? Ja  Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) �  � 
Zo ja, gelieve tabel 3 in te vullen. 

Art. 32 Informatie over het systeem van de lidstaten voor toezicht en controle op overbrengingen 
op uitsluitend hun grondgebied 

Is er een systeem voor toezicht en controle op afvaloverbrengingen op het grondgebied? 
  Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 
Zo ja, maakt u gebruik van het in de titels II en VII van de verordening bedoelde systeem? 
  Ja Nee 
(aankruisen wat van toepassing is) � � 

Indien u een ander systeem dan bedoeld in de titels II en VII van de verordening gebruikt, 
gelieve nadere bijzonderheden hieromtrent te verstrekken: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
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Art. 23 
en art. 49, 
lid 1 

Informatie over illegale afvaloverbrengingen 

Zijn hiervan gevallen bekend?  Ja  Nee 
(aankruisen wat van toepassing is)  �  � 
Zo ja, gelieve tabel 4 in te vullen. 

Gelieve informatie te verschaffen over de voorschriften inzake het voorkomen en opsporen 
van illegale afvaloverbrengingen en over de sancties waarin de nationale wetgeving 
voorziet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

Art. 6 Informatie over het stelsel van borgsommen of gelijkwaardige verzekeringen ter dekking 
van de kosten van vervoer van de onder deze verordening vallende afvalstoffen, met 
inbegrip van de in de artikelen 21 en 23 bedoelde gevallen, alsmede van de kosten van 
nuttige toepassing of verwijdering 

Gelieve nadere bijzonderheden te verstrekken over het krachtens dit artikel ingevoerde 
nationale stelsel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

Art. 52 Informatie over door de lidstaten aangewezen douanekantoren waarlangs de 
overbrenging van afval naar en uit de Gemeenschap plaatsvindt 

Zijn er douanekantoren aangewezen?  Ja  Nee 

(aankruisen wat van toepassing is)  �  � 
Zo ja, gelieve tabel 5 in te vullen. 

 

Aanwijzingen voor het invullen van de tabellen: 

De D- en R-codes worden genoemd in de bijlagen IIA en IIB van Richtlijn 75/442/EEG. 

De codes voor de identificatie van de afvalstoffen worden genoemd in de bijlagen III, IIIA, IIIB, IV 

en IVA van de onderhavige verordening. 
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Tabel 1 

INFORMATIE OVER UITZONDERINGEN OP DE BEGINSELEN VAN NABIJHEID, VOORRANG VOOR NUTTIGE TOEPASSING EN 

ZELFVOORZIENING (artikel 11, lid 3) 

 

Afvalidentificatie 

(Code) 

 

Hoeveelheid 

(kg/liter) 

Land van bestemming (B)/ 

Land van verzending (V) 

Verwijderingshandeling 

D-code 

Verwijzing van de zaak naar de 

Commissie 

(Ja/Nee) 
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Tabel 2 

BEZWAREN TEGEN GEPLANDE OVERBRENGINGEN OF VERWIJDERINGEN (artikel 11, lid 1, onder g)) 

 

Redenen van bezwaar 
(aankruisen wat van toepassing is) 

Inrichting Afvalidentificatie 

(code) 

 

Hoeveelheid  

(kg/liter) 

Land van doorvoer (T)/ 

Land van verzending 

(V) Art. 11, 

lid 1, 

onder g), 

punt i) 

Art. 11, 

lid 1, 

onder g), 

punt ii) 

Art. 11, 

lid 1, 

onder g), 

punt iii) 

Naam 
(in geval van artikel 11, 

lid 1, onder g), punt ii)) 

Verwijderings-

handeling 

D-code 
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Tabel 3 

BEZWAREN TEGEN GEPLANDE OVERBRENGINGEN OF NUTTIGE TOEPASSING (artikel 12, lid 1, onder c)) 

 

Inrichting 

(in het land van bestemming) 

Afvalidentificatie 

(code) 

 

Hoeveelheid  

(kg/liter) 

Land van bestemming Redenen van bezwaar 
en nadere informatie over de desbetreffende 

nationale wetgeving 
Naam 

 
Nuttige-toepassings-

handeling 

R-code 
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Tabel 4 

INFORMATIE OVER BESLUITEN VAN AUTORITEITEN DIE BEVOEGD ZIJN OM VOORAF TOESTEMMING TE VERLENEN (ARTIKEL 14) 

 

Inrichting voor nuttige toepassing Identificatie van de 

afvalstoffen (code) 

Geldigheidsduur Bevoegde autoriteit 

Naam 

en Nr. 

Adres Handelingen tot 

nuttige toepassing 

R-code 

Gebruikte technologie  van tot 

Intrekking 

(datum) 
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Tabel 5 

INFORMATIE OVER ILLEGALE AFVALOVERBRENGINGEN * (artikel 23 en artikel 49, lid 1) 

 

Degene die voor het illegaal transport 

verantwoordelijk is 
(aankruisen wat van toepassing is) 

Identificatie van de 

afvalstoffen 

(code) 

 

Hoeveelheid 

(kg/liter) 

Land van bestemming 

(B) en land van 

verzending (V) 

Reden op grond waarvan de overbrenging 

als illegaal wordt aangemerkt 
(eventueel verwijzen naar de overtreden artikelen) 

Kennisgever Ontvanger Overigen 

Genomen 

maatregelen, 

met inbegrip 

van 

eventuele 

sancties 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
*  Informatie over zaken die gedurende de door het verslag bestreken periode zijn afgesloten. 
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Tabel 6 

INFORMATIE OVER DOOR DE LIDSTATEN AANGEWEZEN SPECIFIEKE DOUANEKANTOREN WAARLANGS DE OVERBRENGING VAN AFVAL 

NAAR EN UIT DE GEMEENSCHAP PLAATSVINDT (artikel 54) 

 

Douanekantoor 

Kantoor Plaats Invoer-/uitvoerlanden waarvoor dit kantoor bevoegd is 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

_______________  
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I. INLEIDING 

 

1. Op 1 juli 2003 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van 

afvalstoffen. 

 

2. Het Europees Parlement heeft op 19 november 2003 advies uitgebracht. 

 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 januari 2004 advies uitgebracht. 

 

Het Comité van de Regio's heeft in een brief van 23 oktober 2003 laten weten dat het 

geen advies zal uitbrengen. 

 

3. Op 10 maart 2004 heeft de Commissie haar gewijzigd voorstel ingediend. 

 

4. De Raad heeft op 24 juni 2005 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag. 

 

II. DOELSTELLING 

 

De algemene doelstellingen van de voorgestelde verordening zijn: 

- het herziene besluit van de OESO-Raad 1 en het herziene Verdrag van Bazel 2 inzake de 

beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen om te zetten in 

Gemeenschapswetgeving; 

- de problemen op te lossen die zich voordoen bij de toepassing, het beheer en de hand-

having van de verordening van de Raad van 1993 ("de verordening van 1993") 3; 

                                                 
1 OESO-Besluit C(2001)107 final van 21 mei 2002 inzake de herziening van Besluit 

C(92)39/FINAL betreffende het toezicht op het grensoverschrijdende transport van 
afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing. 

2 Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan. 

3 (EEG) nr. 259/93. 
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- te streven naar wereldwijde harmonisatie op het gebied van grensoverschrijdende 
transporten van afvalstoffen; en 

- het dispositief van de verordening van 1993 anders te structureren en te vereen-
voudigen. 

Tot de voornaamste punten behoren, onder meer, wijzigingen in het algemene procedurekader 
(met name betreffende de voorafgaande schriftelijke kennisgeving, toestemming en 
informatieverplichtingen), wijzigingen en verduidelijkingen betreffende het toepassingsgebied 
en de definities, bepalingen betreffende de transporten van afvalstoffen binnen en tussen de 
lidstaten, en bepalingen inzake in- en uitvoer. 

 
III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 
 

1. Algemeen 
 

Van de 103 in eerste lezing door het Europees Parlement voorgestelde amendementen 
zijn er 41 in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen (geheel, ten dele of in 
beginsel, in identieke of vergelijkbare bewoordingen, dan wel naar de geest). De Raad is 
van mening dat het gemeenschappelijk standpunt de aanpak en het doel van het 
oorspronkelijke Commissievoorstel niet wijzigt, en neemt er nota van dat de Commissie 
niet kan instemmen met de keuze van de rechtsgrond, met het feit dat de lidstaten 
bezwaar kunnen maken tegen de overbrenging van afvalstoffen voor nuttige toepassing 
en met het feit dat dierlijke bijproducten volledig buiten de werkingssfeer van de 
verordening vallen. 

 
2. Amendementen van het Europees Parlement 

 
In de plenaire vergadering van 19 november 2003 heeft het EP 103 amendementen op 
het voorstel aangenomen. 
 
41 daarvan zijn in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad overgenomen, hetzij 
woordelijk, hetzij ten dele of naar de geest. 
62 amendementen zijn niet aanvaard. 
De overgenomen en verworpen amendementen worden hieronder opgesomd in de volg-
orde waarin zij in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen: Als verscheidene 
amendementen op dezelfde kwestie betrekking hebben, worden zij samen behandeld 
daar waar zij voor het eerst vermeld worden.
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a) Overgenomen amendementen 
 Amendement 1: Aanvaard en opgenomen. 

Amendement 83/rev.: Aanvaard en weergegeven in overweging 1. 
Amendement 8: In beginsel aanvaard en weergegeven in overweging 31. 
Amendement 9: Ten dele aanvaard en weergegeven in artikel 1, lid 3, onder g) en 
overweging 9. 
Amendement 10: In beginsel aanvaard. Het volledige lid 5 van artikel 1 als voor-
gesteld door de Commissie is geschrapt om te voorkomen dat verwarring ontstaat 
doordat slechts enkele bepalingen worden vermeld. 
Amendement 12: Overgenomen in artikel 2. 
Amendementen 13 en 14:  In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 2, 
punten 5 en 7. Er is echter aansluiting gezocht bij de definities van Richtlijn 
75/442/EEG. 
Amendement 15: Aanvaard en weergegeven in artikel 2, punt 15. 
Amendement 113: Aanvaard en weergegeven in artikel 2, punt 25. 
Amendement 79: Aanvaard en weergegeven in artikel 3, lid 5. 
Amendement 81: Ten dele en in beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 3, 
lid 5. 
Amendement 22: Aanvaard. 
Amendement 52: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 4, eerste zin. 
Amendement 24: Ten dele aanvaard en weergegeven in artikel 4, punt 3, en 
artikel 8, lid 1 (Zie ook amendement 29). 
Amendementen 96 en 97: Ten dele en in beginsel aanvaard en weergegeven in 
artikel 4, punt 5, en artikel 6, lid 2. 
Amendement 29: Ten dele overgenomen in artikel 7 (Zie ook amendement 30). 
Amendement 30: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 8, leden 1 en 2. 
Amendementen 108 en 115: Overgenomen in artikel 11, lid 1, punt e). 
Amendement 42: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 12, lid 1, 
punt c). 
Amendement 47: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 12, lid 1, 
punt c), artikel 12, leden 5 en 6, overweging 21 als gewijzigd en artikel 59, lid 2. 
Amendement 45: Aanvaard en weergegeven in artikel 12, lid 1, punt h). 
Amendement 100: Aanvaard en weergegeven in artikel 16, punt b) en artikel 17, 
lid 1.
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Amendement 84/rev.: In beginsel aanvaard middels artikel 16, punt e) en 
artikel 15, punt e) (zie artikel 6, lid 5). 
Amendement 57: Aanvaard in artikel 23, lid 5. 

Amendementen 58 en 101: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 25, 

lid 4, en artikel 58, lid 1, punt f). 

Amendement 60: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 29. 

Amendement 62: Aanvaard in artikel 40, lid 1, punt d). 

Amendement 63: Aanvaard in artikel 41, lid 2, punt b). 

Amendement 64: Aanvaard in artikel 42, lid 1, punt e). 

Amendement 65: Aanvaard in artikel 43, lid 2, punt c). 

Amendement 61: In beginsel aanvaard en weergegeven in artikel 48, lid 2. 

Amendement 103: Overgenomen in artikel 57, lid 1. 

Amendement 28: Ten dele aanvaard in overweging 37 (tijdschema voor de 

afronding van de methode in artikel 58, lid 1, punt a). 

Amendementen 82 en 46 (samengevoegd tot één amendement): Ten dele 

aanvaard en weergegeven in artikel 58, lid 1, punt b). 

Amendement 75: Aanvaard in bijlage VIII, deel III. 

Amendement 76: Overgenomen in bijlage VIII, deel II. 

Amendement 77: Overgenomen in bijlage VIII, deel IV. 

 

b) Amendementen die verworpen zijn  

 

Overwegingen 

 

Amendement 2: De strategie voor het afvalbeheer wordt momenteel herzien, en 

de tekst van het amendement lijkt onevenwichtig wat andere belangrijke aspecten 

betreft, zoals het eveneens toepassen van de internemarktregels op afvalstoffen die 

geschikt zijn voor hergebruik of recycling. 

Amendement 3: De inhoud van dit amendement zou het nog open debat over 

verbranding negatief beïnvloeden. 

Amendement 107: Dit betreft de vermelding van een feit, hetgeen overbodig 

wordt geacht. 
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Amendementen 110 en 121: In strijd met het OESO-Besluit (zie artikel 40, lid 4, 

dat een soortgelijke bepaling bevat als amendement 121 voor de invoer van te 

verwijderen afvalstoffen). 

Amendement 109: De verordening heeft geen betrekking op het genereren van 

gevaarlijke afvalstoffen. Er zij op gewezen dat het tweede deel van het amen-

dement, betreffende het nabijheidsbeginsel, kan worden ingeroepen om bezwaar 

te maken tegen het transport van voor verwijdering bestemde afvalstoffen. 

Amendement 4: Het wordt niet juist geacht zo'n verwijzing in een overweging op 

te nemen. 

Amendement 5: Het onbeheerd achterlaten of het ongecontroleerd lozen of 

verwijderen is al verboden bij de bestaande EU-wetgeving. 

Amendement 6: Wordt te vaag geacht in het kader van artikel 12, lid 1, punten g) 

en h). 

Amendement 7: Het is niet nodig om in een overweging te verklaren wat de EU 

in het kader van Bazel moet bereiken. 

Amendementen 111, 112 en 92/rev: Met betrekking tot schepen zijn deze 

amendementen hier niet op hun plaats; dit is een aangelegenheid die geregeld 

moet worden in het kader van het Verdrag van Bazel. Met betrekking tot 

voertuigen worden deze amendementen niet rechtstreeks relevant geacht, het 

betreft de afvalstoffenstrategie en de toekomstige werkzaamheden van de 

Commissie. 

 

Artikelen 

 

Amendement 11: Dit amendement is verworpen omdat doublures tussen deze 

verordening en Verordening (EG) nr. 1774/2002 moeten worden voorkomen en 

voor een gelijkwaardig controleniveau moet worden gezorgd (zie ook artikel 59, 

lid 1, en de nieuwe overwegingen 10 en 11). 

 

Amendementen 17 and 18 (samengevoegd tot één amendement): Deze amen-

dementen zijn verworpen omdat zij in strijd zijn met het Verdrag van Bazel en het 

OESO-Besluit en met hetgeen daarin is bepaald omtrent de behandeling van 

"groene afvalstoffen". 
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Amendement 19: De OESO voorziet niet in deze vrijstelling van afvalstoffen die 

voor onderzoeksdoeleinden zijn bestemd, en zo'n vrijstelling wordt als te ruim 

beschouwd. 

 

Amendement 20: Artikel 3, lid 5, van het Commissievoorstel en de bijbehorende 

bijlage zijn geschrapt, gezien de recente aanneming van Verordening (EG) 

nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot 

wijziging van Richtlijn 79/117/EEG. 

 

Amendementen 21, 26, 34, 41 en 91/rev: De verordening bevat specifieke 

bepalingen in geval van voorlopige handelingen - zoals overeengekomen in de 

OESO. De Raad is van mening dat, aangezien voorlopige handelingen een realiteit 

zijn, de beste oplossing niet is ze te verbieden, maar erin bestaat een systeem uit te 

werken waardoor de bevoegde autoriteiten de afvalstoffen kunnen blijven volgen 

gedurende het transport en de niet-voorlopige nuttige toepassing of verwijdering 

ervan. 

 

Amendement 126: Dit amendement wordt overbodig geacht. 

 

Amendement 122: Dit amendement is verworpen omdat het niet verenigbaar is 

met het Verdrag van Bazel. 

 

Amendementen 85/rev en 27: Aangezien deze verordening specifieke 

bepalingen bevat inzake voorlopige handelingen, zijn dergelijke specifieke 

bepalingen ook noodzakelijk voor borgsommen of gelijkwaardige verzekeringen 

(zie artikel 6, lid 6). Deze amendementen zijn daarom verworpen. 

 

Amendement 31: Dit amendement is verworpen omdat het zinvoller werd geacht 

dat de bevoegde autoriteiten hun schriftelijke toestemming vermelden op het 

kennisgevingsdocument of op het afschrift daarvan. 
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Amendementen 86/rev, 87/rev en 88/rev: Deze amendementen druisen in tegen 

de beoogde vereenvoudiging. 

180 dagen niet overgenomen; overeenstemming met de tijdschema's van de OESO 

(één jaar voor het transport - artikel 9, leden 4, 5 en 6, en één jaar voor nuttige 

toepassing of verwijdering na ontvangst van de afvalstoffen - artikel 9, lid 7). 

 

Amendementen 32 en 33: Zijn niet opgenomen omdat zij overbodig worden 

geacht en een te grote werklast zouden veroorzaken. 

 

Amendement 35: Voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen kunnen de 

bevoegde autoriteiten onder bepaalde voorwaarden reden voor bezwaar vinden op 

basis van nationale milieunormen (zie artikel 12, lid 1, punt c), dat verband houdt 

met de amendementen 42 en 47). Voor afvalstoffen voor verwijdering is dit geen 

goede grond voor bezwaar omdat hiervoor op EU-niveau al normen bestaan (met 

name Richtlijn 1999/31/EG over het storten van afvalstoffen, Richtlijn 

2000/76/EG over de verbranding van afvalstoffen en Richtlijn 96/59/EG van de 

Raad over de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen 

(PCB/PCT) alsmede Verordening (EG) nr. 850/2004 inzake persistente organische 

verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EG. 

 

Amendement 80: Is niet opgenomen. Er zij evenwel op gewezen dat in het 

nieuwe lid 5 van artikel 3 nu is bepaald dat dit afval in elk geval wordt behandeld 

als voor verwijdering bestemd afval. 

 

Amendement 37: Het werd beter geacht de verwijzing naar de Gemeenschap in 

overeenstemming te brengen met de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

 

Amendement 38: In samenhang met artikel 7 van de kaderrichtlijn afvalstoffen is 

voor overeenstemming met afvalbeheerplannen gezorgd in artikel 11, lid 1, 

punt g), en voor overeenstemming met juridisch bindende EU-voorschriften in 

artikel 11, lid 1, punt i). Zie ook opmerkingen bij amendement 35. 



  
  

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  van/PM/jg 9 
 DG I   NL 

Amendement 39: Dit amendement is verworpen wegens het potentieel 
onwenselijke effect dat overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen 
wordt toegelaten met als motivering dat in de lidstaat van verzending geen 
"gespecialiseerde" voorziening bestaat, terwijl er in die staat een andere geschikte 
voorziening voor verwijdering is. Daarom werd het juist geacht om overbrenging 
van voor verwijdering bestemd afval alleen toe te laten wanneer er geen enkele 
toereikende nationale voorziening bestaat. 
 
Amendement 40: Is niet opgenomen omdat het tot een onnodige administratieve 
belasting zou leiden. Zie ook opmerkingen bij amendement 50. 
 
Amendement 116: Is in strijd met het OESO-besluit. Voorts druist het in tegen 
het beginsel van de interne markt van voor nuttige toepassing bestemde afval-
stoffen. Wat voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen betreft, zie de 
ingevoegde tekst in artikel 11, lid 1, punt e) (zie amendement 115). 
 
Amendement 117: Is in strijd met het OESO-Besluit. Bovendien druist het in 
tegen het beginsel van de interne markt van voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen. Het feit dat het land van verzending de capaciteit voor nuttige 
toepassing van het afval heeft, betekent namelijk nog niet dat die nuttige 
toepassing ook per se in dat land moet plaatsvinden. 
 
Amendement 44: Is in strijd met het OESO-Besluit. Bovendien druist het in 
tegen het beginsel van de interne markt van voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen en spoort het niet met artikel 5 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 
 
Amendement 48: Niet als zodanig overgenomen, maar de opmerkingen over 
amendement 47 zijn van toepassing wat betreft bezwaren bij ontstentenis van 
EU-voorschriften. 
 
Amendement 49: Niet overgenomen, maar de door de Commissie ondernomen 
werkzaamheden (artikel 58, lid 1, punt b)) zijn relevant. 
 
Amendement 50: Niet opgenomen omdat het tot een onnodige administratieve 
belasting zou leiden. 
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Amendement 51: Dit amendement wordt overbodig geacht (zie artikel 9 voor de 

duur van de toestemming in geval van algemene kennisgeving alsmede artikel 4, 

eerste zin). 

 

Amendement 99: Niet overgenomen omdat het daarin bepaalde niet praktisch is. 

Er is geen verdere procedure nodig. 

 

Amendement 53: Verworpen aangezien dit door de OESO is geregeld. 

 

Amendement 54: Spoort niet met de tijdschema's van de OESO. 

 

Amendement 55: Is in strijd met het OESO-Besluit. Het wordt voldoende geacht 

dat het transport vergezeld gaat van de in bijlage VII genoemde informatie (zie 

opmerkingen bij de amendementen 17 en 18). 

 

Amendement 56: Niet overgenomen omdat artikel 20 van het Commissievoorstel 

overbodig werd geacht. 

 

Amendement 105: Is verworpen omdat het voorleggen van een contract op 

verzoek van een bevoegde autoriteit noodzakelijk wordt geacht voor een efficiënte 

controle. 

 

Amendement 59: De Raad meent dat dit een zaak voor de lidstaten is. 

 

Amendement 66: Is niet opgenomen uit vertrouwelijkheidsoverwegingen en 

wordt door de bevoegde lidstaten als een te grote belasting ervaren.  

 

Amendement 67: Is niet opgenomen omdat de toetredingsverdragen niet kunnen 

worden veranderd via een comitologieprocedure (zie artikel 62 (nieuw)). 

 

Amendementen 78 and 106 (samengevoegd tot één amendement): Deze 

amendementen zijn verworpen aangezien het doel ervan niet erg duidelijk is en zij 

tegen de harmonisatie van Bazel/de OESO ingaan. De EU mag het OESO-Besluit 

niet eenzijdig wijzigen. 
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Amendement 68: Is niet opgenomen omdat onderdelen van het OESO-Besluit 

door de EU niet eenzijdig mogen worden gewijzigd. 

 

Amendementen 69 en 70: Deze amendementen zijn verworpen omdat de harmo-

nisatie met het Verdrag van Bazel behouden moet blijven. 

 

Amendementen 71, 72 en 73: Deze amendementen zijn niet opgenomen omdat 

de EU-lijst van afvalstoffen (Beschikking 2000/532/EG van de Commissie) niet 

mag worden gewijzigd bij deze verordening. 

 

Amendement 74: Wordt als overbodig beschouwd omdat in de artikelen 33, 35 

en 37 wordt aangegeven welke uitvoer toegestaan is (zie artikel 48, lid 2, punt a)). 

In elk geval zijn "richtsnoeren" opgenomen (artikel 48, lid 2, laatste zin). 

 

IV. CONCLUSIE 

 

De wijzigingen die de Raad in het gewijzigde Commissievoorstel heeft aangebracht, beogen 

de uitvoerbaarheid te verbeteren en komen tegemoet aan de wensen van bepaalde lidstaten, 

terwijl tevens is getracht ervoor te zorgen dat de Gemeenschap en de lidstaten de bestaande 

internationale verplichtingen op dit gebied eerbiedigen en naleven. 

De Raad heeft niet alle door het Europees Parlement aangenomen amendementen kunnen 

overnemen, doch is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt desondanks vergaand 

beantwoordt aan de wensen van het Parlement. 

 

________________ 
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Verklaring van de Raad en de Commissie: 

 

De Raad en de Commissie zijn van oordeel dat de Commissie bij de toepassing van de in titel IV, 

hoofdstukken 1 en 2, van de verordening bedoelde procedures rekening moet houden met de 

bijzondere situatie van Monaco. 
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Verklaring van de Commissie 

 

De Commissie neemt nota van het feit dat de Raad unaniem van mening is dat de door de 

Commissie voorgestelde gecombineerde rechtsgrondslag, namelijk artikel 133 en artikel 175, lid 1, 

van het Verdrag, moet worden vervangen door een enkele rechtsgrondslag die uitsluitend uit 

artikel 175, lid 1, van het Verdrag bestaat. De Commissie is van oordeel dat haar voorstel de 

correcte rechtsgrondslag bevatte en behoudt zich het recht voor gebruik te maken van de haar ter 

beschikking staande rechtsmiddelen. 

 

De Commissie neemt er tevens nota van dat de Raad in artikel 12, lid 1, onder c), de lidstaten de 

mogelijkheid biedt om bezwaar te maken tegen het transport van afvalstoffen bestemd voor nuttige 

toepassing en om een dergelijk transport tegen te houden op grond van "minder strenge normen 

voor behandeling" in het land van bestemming. De Commissie is van oordeel dat deze bepaling 

belemmeringen op de Europese markt voor de recycling en nuttige toepassing van afval zal 

veroorzaken en de milieunormen voor het afvalbeheer in de EU niet zal verbeteren. De Commissie 

herinnert eraan dat zij in haar mededeling COM(2003) 301 def. "Naar een thematische strategie 

inzake afvalpreventie en afvalrecycling" oplossingen voor het potentiële probleem van dumping op 

basis van minder strenge normen heeft voorgesteld die zijn toegespitst op de ontwikkeling van 

Europese afvalbeheersnormen. Voorts wijst de Commissie erop dat artikel 12, lid 1, onder c), niet 

alleen vaag, maar ook complex is en een toename van het illegaal transport van afval tot gevolg zal 

hebben, en waarschijnlijk in een aantal rechtszaken zal resulteren. 

 

Tot slot neemt de Commissie er nota van dat de Raad transporten die vallen onder de goedkeurings-

voorschriften van Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften 

inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten uitsluit van de werkings-

sfeer van de verordening. Gezien de verschillen tussen deze twee verordeningen met betrekking tot 

procedurele bepalingen is de Commissie van mening dat het de voorkeur verdient de relatie tussen 

de twee verordeningen op een eerder tijdstip dan gepland opnieuw te bezien zodat de resultaten van 

deze evaluatie van vóór de inwerkingtreding van de verordening betreffende afvaltransport 

openbaar zullen worden gemaakt. Hiermee zou tegemoet worden gekomen aan de door enkele 

lidstaten uitgesproken bezorgdheid ten aanzien van de risico's van procedurele overlapping en zou 

de Commissie haar voorstel kunnen handhaven. 

________________ 
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2003/0139 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van 

afvalstoffen 

1. TOELICHTING 

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad 
(document COM(2003)379 def. 2003/0139(COD)): 

30 juni 2003. 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 19 november 2003. 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 28 januari 2004. 

Indiening van het gewijzigd voorstel: 9 maart 2004. 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 24 juni 2005 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het voorstel heeft vier hoofddoelstellingen: 

– verwerking van Besluit C(2001) 107 van de OESO-Raad van 14 juni 2001 in de 
wetgeving van de Gemeenschap; 

– oplossing van problemen bij de toepassing, het beheer en de handhaving van de 
verordening van 1993 en verhoging van de juridische duidelijkheid; 

– wereldwijde harmonisatie op het gebied van grensoverschrijdende transporten van 
afvalstoffen; 

– verduidelijking van de structuur van de artikelen van de verordening. 

Om deze doelstellingen te bereiken worden bij de herziening diverse onderdelen en 
aspecten van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad gewijzigd. Het gaat onder 
meer om: 

– veranderingen in de structuur; 

– veranderingen en verduidelijkingen in de definities en verheldering van het 
toepassingsgebied (titel I); 
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– veranderingen en verduidelijkingen in de procedures voor het transport van 
afvalstoffen (titels II t/m VI): tussen lidstaten (titel II), binnen lidstaten (titel III), 
voor de uitvoer uit en de invoer in de Gemeenschap (titels IV, V en VI); 

– veranderingen in andere bepalingen van de verordening (titel VII). 

3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1 Algemene opmerkingen 

In haar gewijzigd voorstel heeft de Commissie 43 van de 103 van de in eerste lezing 
door het Europees Parlement voorgestelde amendementen geheel, gedeeltelijk of in 
beginsel aanvaard. 41 amendementen zijn nu hetzij letterlijk, hetzij naar de geest in 
het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. 

De Commissie kan evenwel niet instemmen met een aantal punten van het 
gemeenschappelijk standpunt. De belangrijkste punten daarvan zijn: 

De Commissie blijft van mening dat de door haar voorgestelde gecombineerde 
rechtsgrondslag voor de verordening, namelijk handel en milieu (artikel 175 en 
artikel 133 van het EG-Verdrag), correct is en zij de door de Raad voorgestelde 
beperking tot één rechtsgrondslag niet kan aanvaarden (artikel 175 van het EG-
Verdrag). 

Een ander punt van het gemeenschappelijk standpunt dat de Commissie niet kan 
ondersteunen, is dat de lidstaten de mogelijkheid hebben bezwaar te maken tegen de 
overbrenging van afvalstoffen voor nuttige toepassing op grond van "minder strenge 
normen voor behandeling” in het land van bestemming. De Commissie is van 
oordeel dat deze bepaling belemmeringen op de Europese markt voor recycling en 
nuttige toepassing van afval zal veroorzaken en de milieunormen voor het 
afvalbeheer in de EU niet zal verbeteren. 

De Raad heeft artikel 1, lid 6 gewijzigd zodat dierlijke bijproducten volledig worden 
uitgesloten van de werkingssfeer van de verordening (artikel 1, lid 3, onder d)). De 
Commissie is van mening dat het de voorkeur verdient de relatie tussen deze 
verordening en Verordening (EG) nr. 1744/2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten op een eerder tijdstip dan gepland opnieuw te bezien zodat de resultaten 
van deze evaluatie vóór de inwerkingtreding van de verordening betreffende 
afvaltransport openbaar worden gemaakt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
door enkele lidstaten uitgesproken bezorgdheid ten aanzien van de risico's van 
procedurele overlapping en kan de Commissie haar voorstel handhaven. 

3.2 Specifieke opmerkingen 

3.2.1 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Parlement die volledig, 
gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijke standpunt zijn verwerkt 

Amendementen 8 en 108 betreffende de overwegingen zijn verwerkt  
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Amendement 9 waarbij militair afval afkomstig van de krijgsmacht van een lidstaat 
wordt uitgesloten van de werkingssfeer van de verordening werd gedeeltelijk 
verwerkt in artikel 1, lid 3, onder g). 

Amendement 10 betreffende de bepalingen van toepassing op de afvalstoffen in 
bijlage III werd aanvaard. Om verwarring te vermijden door de afzonderlijke 
vermelding van een aantal bepalingen werd de door de Commissie voorgestelde 
alinea (artikel 1, lid 5) volledig geschrapt. Wordt in beginsel overgenomen. 

Amendement 12 verwijst naar mengsels van afvalstoffen waarvoor geen 
afzonderlijke code bestaat. Opgenomen in artikel 2, lid 3. 

Amendementen 13 en 14 betreffende bepaalde handelingen die niet als voorlopige 
nuttige toepassing of voorlopige verwijdering worden beschouwd, werden in 
principe aanvaard en verwerkt in artikel 2, lid 5, en artikel 2, lid 7. Niettemin werden 
ook de definities uit de Afvalkaderrichtlijn 75/442/EEG gevolgd. 

De in de amendementen 15 en 22 voorgestelde definitie van kennisgever werd 
opgenomen in artikel 2, lid 15. 

Amendement 113 betreffende de definitie van ‘land van doorvoer’ werd aanvaard en 
opgenomen in artikel 2, lid 24.  

Amendement 79 betreffende de voorafgaande schriftelijke kennisgeving en 
instemming voor de overbrenging van ongesorteerd huishoudelijk afval (afvalcode 
20 03 01) werd opgenomen in artikel 3, lid 5. Amendement 81 werd gedeeltelijk en 
in beginsel aanvaard en verwerkt in artikel 3, lid 5.  

Amendement 24 dat elke bevoegde autoriteit het recht verleent binnen een bepaalde 
periode om aanvullende informatie en documentatie te verzoeken, werd gedeeltelijk 
opgenomen in artikel 4, lid 3, en artikel 8, lid 1. 

De amendementen 96 en 97 betreffende de termijn waarbinnen de borgsom moet 
worden gestort en daarvan een bewijs of gelijkwaardige verzekering moet worden 
geboden, werd gedeeltelijk en in beginsel aanvaard en opgenomen in artikel 4, lid 5, 
en artikel 6, lid 2. 

Amendementen 29 en 30 betreffende het opvragen van informatie en documentatie 
en de termijnen voor de ontvangst en het verstrekken van kennisgeving, werden 
gedeeltelijk en in beginsel aanvaard en opgenomen in artikel 7, lid 2, en artikel 8, 
leden 1 en 2.  

Amendement 115 betreffende de uitbreiding van het recht van de lidstaten om 
bezwaar te maken tegen de overbrenging van afvalstoffen voor verwijdering kan 
worden ondersteund. Opgenomen in artikel 11, lid 1, onder e). 

Amendement 45 betreffende bezwaren tegen overbrengingen van afvalstoffen voor 
nuttige toepassingen wanneer wordt vastgesteld dat de afvalstoffen niet voor nuttige 
toepassingen maar voor verwijdering zijn bestemd, werd aanvaard. Opgenomen in 
artikel 12, lid 1, onder h). 
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Amendement 52 waarin de procedure wordt vastgesteld voor algemene 
kennisgevingen werd in principe aanvaard en verwerkt in artikel 4. 

Amendement 100 betreffende informatie van de kennisgever aan de bevoegde 
autoriteiten en de ontvanger werd aanvaard. Opgenomen in artikel 16, onder b) en 
artikel 17, lid 1. 

Amendement 84 (herz.) betreffende de voltooiing van de nuttige toepassing of 
verwijdering werd in beginsel aanvaard en verwerkt in artikel 16, onder e).  

Amendement 57 waarbij de noodzaak tot samenwerking tussen de autoriteiten in het 
geval van illegale overbrenging wordt benadrukt door de woorden ‘met name’ in te 
voegen voor ‘wanneer de illegale overbrenging noch aan de kennisgever, noch aan 
de ontvanger kan worden toegeschreven’, wordt aanvaard. Opgenomen in artikel 23, 
lid 5. 

Amendementen 58 en 101 betreffende elektronische gegevensuitwisseling werden 
aanvaard. Opgenomen in artikel 25, lid 4, en artikel 58, lid 1, onder f). 

Amendement 60 betreffende overeenkomsten voor grensgebieden werd aanvaard. 
Opgenomen in artikel 29. 

Amendement 61 betreffende milieuhygiënisch verantwoord beheer werd in beginsel 
aanvaard. Opgenomen in artikel 48, lid 2. 

Amendementen 62 tot 65 betreffende crisis- of oorlogssituaties werden aanvaard. 
Opgenomen in artikel 40, lid 1, onder d), artikel 41, lid 2, onder b), artikel 42, lid 1, 
onder e) en artikel 43, lid 2, onder c). 

Amendement 103 tot wijziging van de bijlagen bij de Verordening werd aanvaard. 
Opgenomen in artikel 57, lid 1. 

Amendement 28 betreffende de procedure voor de berekening van de borgsom werd 
gedeeltelijk opgenomen in de overwegingen. 

Amendementen 82 en 46 betreffende richtsnoeren voor de toepassing van de 
bepaling inzake de zogenaamde ‘voorgewende nuttige toepassing’ werden 
gedeeltelijk aanvaard. Opgenomen in artikel 58, lid 1, onder b). 

De amendementen 75, 76 en 77 betreffende de bijlagen werden aanvaard. 
Opgenomen in bijlage VIII, deel II tot en met IV. 

3.2.2 Amendementen van het Parlement die door de Commissie en de Raad werden 
verworpen en die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt 

De amendementen 2-7, 107, 109 en 110-111 betreffende de overwegingen worden 
niet relevant geacht voor het voorstel en worden derhalve niet aanvaard. Voorts 
werden de amendementen 4-5 verworpen omdat ze indruisen tegen het initiatiefrecht 
van de Commissie. 

Amendement 11 betreffende de schrapping van artikel 1, lid 6, waarin niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten worden uitgesloten van de 



 

NL 6   NL 

werkingssfeer van de verordening, wordt niet aanvaard. De Commissie acht het 
belangrijk deze bepaling te behouden om overlapping en overbodige last voor 
exploitanten te vermijden door de gezamenlijke toepassing van deze verordening en 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De 
Commissie geeft er de voorkeur aan haar voorstel te handhaven en de relatie tussen 
de twee verordeningen op een eerder tijdstip dan gepland opnieuw te bezien zodat de 
resultaten van deze evaluatie vóór de inwerkingtreding van de verordening openbaar 
zullen worden gemaakt (cf. 3.2.5 betreffende aanvullende wijzigingen door de Raad 
aan het voorstel). 

Amendement 112 waarbij de Commissie wordt verplicht richtlijnen op te stellen, kan 
niet worden aanvaard omdat het indruist tegen het initiatiefrecht van de Commissie. 

In amendementen 17 en 18 wordt voorgesteld voor niet-gevaarlijk afval dat onder de 
lijst van bijlage III valt, de verplichting tot voorafgaande schriftelijke kennisgeving 
in te voeren. Deze amendementen zijn strijdig met het OESO-Besluit en kunnen 
derhalve niet worden aanvaard. 

Amendement 19, waarbij de overbrenging van afvalstoffen voor 
‘onderzoeksdoeleinden’ eveneens wordt uitgesloten van de kennisgevingsprocedure, 
kan niet worden aanvaard. Dergelijke overbrengingen houden hetzelfde risico in als 
andere afvaloverbrengingen en moeten derhalve volgens de normale procedures 
verlopen. 

Amendement 20 betreffende de verplichting om binnen een bepaalde termijn 
grenswaarden vast te stellen, kan niet worden aanvaard omdat deze verplichting 
indruist tegen het initiatiefrecht van de Commissie. Bovendien werd het niet nodig 
geacht in het voorstel een specifieke bepaling te behouden betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen die chemische stoffen van de bijlagen A, B en C van 
het Verdrag van Stockholm van 22 mei 2001 inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen (POP’s) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit 
bestaan, daar deze reeds het voorwerp uitmaken van een specifieke verordening 
(Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van 
Richtlijn 79/117/EEG, Publicatieblad L 158 van 30.4.2004, blz. 7-49). 

Amendement 44 betreffende bezwaren tegen de overbrenging van afvalstoffen voor 
nuttige toepassing op basis van het beginsel van zelfverzorging en nabijheid zou 
belemmeringen tot stand brengen op de Europese markt voor recycling en 
verwerking van afval en niet leiden tot betere milieunormen inzake afvalbeheer in de 
EU. Het kan bijgevolg niet worden aanvaard.  

De amendementen 21, 26-27, 34, 41, 85 herz. en 91 herz. betreffende handelingen 
met een voorlopig karakter kunnen niet worden aanvaard. De Commissie acht het 
niet opportuun dergelijke handelingen te verbieden. Ze zouden daarentegen moeten 
worden gereguleerd, zodat het verloop van de overbrenging van de afvalstoffen door 
de bevoegde autoriteiten kan worden gevolgd tot de nuttige toepassing of 
verwijdering is voltooid.  
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De amendementen 86 herz., 87 herz. en 88 herz. zijn strijdig met de termijnen uit het 
OESO-besluit en kunnen bijgevolg niet worden aanvaard. 

De amendementen 32 en 33 hebben betrekking op de effectieve controle achteraf aan 
de hand van de kennisgeving. Dit behoort bij artikel 49 inzake handhaving en kan 
hier dus niet worden aanvaard. 

Amendement 35 voegt bijkomende redenen toe om bezwaar te maken tegen 
overbrenging van afval voor verwijdering, die niet kunnen worden aanvaard. 
Amendement 37, waarbij de verwijzing naar het beginsel van zelfverzorging op 
communautair niveau wordt geschrapt en uitsluitend wordt verwezen naar het 
nationale niveau, moet worden verworpen. De samenwerking tussen naburige en/of 
kleine landen moet worden aangemoedigd, met name door een verwijzing naar 
zelfverzorging op communautair niveau. Amendement 38 voegt de mogelijkheid toe 
om op basis van nationale wetgeving bezwaar te maken tegen een overbrenging van 
afvalstoffen voor verwijdering in gevallen waarin er geen verplichtingen inzake 
verwijdering bestaan in de Gemeenschapswetgeving. Een dergelijke bepaling kan 
misbruikt worden en kan dus niet worden aanvaard. 

Amendement 80 betreffende de overbrenging van ongesorteerd huishoudelijk afval 
werd niet overgenomen, maar de Commissie wijst erop dat dergelijk afval krachtens 
artikel 3, lid 5 steeds moet worden behandeld als afval bestemd voor verwijdering. 

De redenen die krachtens de amendementen 116-117 worden toegevoerd om 
bezwaar te maken tegen de overbrenging van afvalstoffen voor verwijdering zijn 
strijdig met het Besluit van de OESO. Bovendien zou amendement 116 de interne 
markt voor de verwijdering van afval verstoren. Het kan bijgevolg niet worden 
aanvaard. 

Amendement 49 betreffende een aantal criteria voor de nuttige toepassing kan niet 
worden aanvaard. Een bepaling betreffende de vaststelling van richtsnoeren voor de 
toepassing van de bepaling over de zogenaamde ‘voorgewende nuttige toepassing’ 
werd opgenomen in artikel 58, lid 1, onder b). 

Amendementen 40 en 50 betreffen de schrapping van de mogelijkheid voor de 
betrokken bevoegde autoriteiten en de kennisgever om overeen te komen geen 
nieuwe kennisgeving te eisen in gevallen waarin problemen die aanleiding waren 
voor de bezwaren niet binnen de gestelde termijn zijn opgelost. Een nieuwe 
kennisgeving eisen wanneer alle betrokken partijen dit overbodig achten, lijkt 
noodzakelijk noch gerechtvaardigd. Dit amendement kan dus niet worden aanvaard. 

Amendement 51 wordt als overbodig beschouwd (zie artikel 4, eerste zin en 
artikel 9). 

Amendement 99 betreffende de toepassing van de algemene kennisgevingsprocedure 
bij regelingen voor vrijwillige terugname kan niet worden aanvaard aangezien het 
toepassingsgebied niet duidelijk genoeg is afgebakend. 

Amendement 54 betreffende de termijnen voor de verklaring van nuttige toepassing 
of verwijdering is strijdig met de OESO-termijnen en kan niet worden aanvaard. 
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Amendement 55 betreffende de voorafgaande kennisgeving voor niet-gevaarlijke 
afvalstoffen aan de bevoegde autoriteiten kan niet worden aanvaard aangezien het 
voldoende wordt geacht dat de afvalstoffen vergezeld gaan van de opgesomde 
informatie. Dit stemt overeen met de bepalingen van het OESO-Besluit. 

Amendement 105, waarbij de verplichting wordt geschrapt voor de persoon die de 
overbrenging regelt om bij de overbrenging van voor nuttige toepassing bestemd 
niet-gevaarlijk afval op verzoek van de bevoegde autoriteit een afschrift van het 
contract te verstrekken, kan niet worden aanvaard. Om toezichtsredenen is het 
essentieel dat het contract kan worden opgevraagd. Aangezien het 
vertrouwelijkheidsprobleem de echte reden kan zijn voor dit amendement, moet 
worden benadrukt dat de vertrouwelijke informatie in het contract wordt beschermd. 

Amendement 121 voegt een nieuwe voorwaarde toe voor de invoer van afval voor 
nuttige toepassing in de Gemeenschap, in de zin dat ten aanzien van gevaarlijke 
afvalstoffen de autoriteiten van verzending vooraf een naar behoren gemotiveerd 
verzoek moeten indienen waarin zij verklaren "niet over de technische capaciteit en 
noodzakelijke faciliteiten te beschikken om het afval op milieutechnisch 
verantwoorde wijze te verwijderen". Dit kan niet worden aanvaard. Ten aanzien van 
OESO-landen vormt een dergelijke bepaling een inbreuk op het OESO-besluit. Voor 
landen die geen partij zijn bij het Verdrag van Bazel, noch tot de OESO behoren, 
geldt deze eis al. Aanvullende beperkingen voor landen die geen partij zijn bij het 
Verdrag van Bazel, noch tot de OESO behoren, kunnen niet worden verantwoord op 
basis van milieuredenen. Het amendement wordt derhalve verworpen.  

Amendement 67 betreffende de toetredingsakte werd niet opgenomen daar deze akte 
niet via een comitéprocedure kan worden gewijzigd (zie nieuw artikel 62). 

De amendementen 68, 71-73, 78 en 106 beogen wijzigingen van specifieke items op 
de lijsten van afvalstoffen in bijlage bij het voorstel en kunnen niet worden aanvaard. 
De Commissie is het niet noodzakelijk oneens met de voorgestelde wijziging, maar 
acht dit niet de geschikte context. Een wijziging van de lijst van afvalstoffen moet 
gebeuren in de regelgeving die oorspronkelijk op de bedoelde afvalstoffen 
betrekking had (het Verdrag van Bazel, het OESO-besluit en de afvalstoffenlijst van 
de EU). Voorts druisen dergelijke amendementen in tegen een van de voornaamste 
doelstellingen van het voorstel, namelijk internationale harmonisatie op het gebied 
van de lijsten van afvalstoffen. 

3.2.3 Amendementen van het Parlement die door de Raad zijn aanvaard, maar verworpen 
door de Commissie. 

Amendementen 1 en 83 herz., beperken de rechtsgrond van milieu en handel 
(artikelen 175 en 133 van het EG-Verdrag) tot uitsluitend milieu (artikel 175 van het 
EG-Verdrag) en werden aanvaard door de Raad, maar worden verworpen door de 
Commissie. Het hoofddoel van de voorgestelde verordening is de bescherming van 
het milieu. Omdat de bepalingen van de titels IV, V en VI inzake uitvoer uit, invoer 
in en doorvoer via de Gemeenschap van en naar derde landen tevens voorschriften 
inzake internationale handel zijn, vormt artikel 133 van het EG-Verdrag de 
rechtsgrond voor deze specifieke bepalingen. De Commissie blijft dan ook van 
mening dat de gemeenschappelijke rechtsgrondslag van handel en milieu die ze voor 
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de Verordening heeft voorgesteld (artikelen 175 en 133 van het EG-Verdrag), correct 
is en zij geen beperking van de rechtsgrondslag kan aanvaarden. 

De amendementen 42, 47 en 48 betreffende bezwaren tegen de overbrenging van 
afvalstoffen voor nuttige toepassing op grond van nationale voorschiften of 
verplichtingen kan de Commissie niet aanvaarden. De Commissie is van mening dat 
deze bepaling belemmeringen op de Europese markt voor de recycling en nuttige 
toepassing van afval zal veroorzaken en de milieunormen voor afvalbeheer in de EU 
niet zal verbeteren. De Commissie wijst op haar Mededeling COM(2003) 301 def. 
“Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling”, waarin zij 
oplossingen heeft voorgesteld voor het risico op “dumping op basis van minder 
strenge normen”, met name via Europese milieunormen inzake afvalbeheer. Voorts 
waarschuwt de Commissie dat artikel 12, lid 1, onder c) vaag en complex 
geformuleerd is, waardoor het aantal illegale overbrengingen van afval zou kunnen 
toenemen en wat wellicht tot een aantal rechtszaken zal leiden.  

3.2.4 Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn aanvaard, maar niet 
in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Amendement 92, dat een verduidelijking beoogt van de definitie van "land van 
verzending", werd in beginsel door de Commissie ondersteund omdat die 
verduidelijking nuttig kan zijn bij overbrengingen over de open zee. De Commissie 
meent evenwel dat dit amendement moet worden aangevuld met een alinea waarin 
een prioriteit wordt vastgesteld voor de verschillende opties inzake welk land, 
ingeval van een conflict, als het land van verzending moet worden beschouwd.  

Amendement 126 waarbij na ‘de autoriteit van verzending’ de tekst “of krachtens 
specifieke door en in de lidstaat van verzending voorgeschreven regels” wordt 
toegevoegd, werd door de Commissie in haar aanvankelijke voorstel aanvaard, maar 
intussen als overbodig beschouwd en werd bijgevolg verworpen ter wille van, onder 
meer, vereenvoudiging.  

Amendement 122 betreffende afwijkingen voor bepaalde openbare organisaties werd 
door de Commissie opgenomen in haar gewijzigd voorstel, maar wordt inmiddels 
onverenigbaar geacht met Verdrag van Bazel. Dit amendement wordt dan ook 
verworpen. 

Amendement 31 houdt in dat de bevoegde autoriteiten van bestemming en doorvoer 
hun schriftelijke toestemming betekenen door de uitgifte van een schriftelijk besluit 
aan de andere bevoegde autoriteiten en aan de kennisgever. Hoewel de Commissie 
dit amendement in haar gewijzigd voorstel had aanvaard, wordt het inmiddels 
overbodig geacht. Bijgevolg wordt het, onder meer, ter wille van de vereenvoudiging 
verworpen. 

Amendement 53 waarbij het gehele artikel betreffende vooraf goedgekeurde 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt geschrapt, werd door de Commissie 
ondersteund omdat de voordelen zeer beperkt zijn aangezien de autoriteiten andere 
elementen van de kennisgeving hoe dan ook moeten afwegen en derhalve nog steeds 
bezwaar kunnen aantekenen tegen de overbrenging naar dergelijke vooraf 
goedgekeurde inrichtingen.  
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Amendement 56 waarbij het toepassingsgebied van artikel 20 van het voorstel van de 
Commissie wordt beperkt, wordt niet opgenomen. 

Amendement 59 waarbij wordt voorzien in een door de Commissie vastgestelde 
bovengrens voor administratieve kosten die aan de kennisgever worden aangerekend 
wordt in beginsel door de Commissie ondersteund.  

Amendement 74 betreffende de verduidelijking van het toepassingsgebied van de 
richtsnoeren wordt door de Commissie ondersteund. 

Amendement 39 waarbij het woord ‘afvalstoffen’ wordt vervangen door ‘van een 
specifieke gevaarlijke afvalstof’ wordt in beginsel door de Commissie ondersteund. 

Amendement 66 betreffende de openbaarmaking van kennisgevingen wordt in 
beginsel door de Commissie ondersteund op voorwaarde dat de verplichtingen 
worden opgenomen in een afzonderlijk artikel en indien wordt gewezen op de 
verplichting tot vertrouwelijkheid als neergelegd in de nationale en/of 
communautaire wetgeving. 

De amendementen 69 en 70 betreffende de volgorde van de afvalstoffenlijsten in 
bijlage V (met betrekking tot het uitvoerverbod van gevaarlijke afvalstoffen), 
waardoor de EU-lijst van gevaarlijke stoffen een hogere prioriteit krijgt dan de lijst 
van niet-gevaarlijke afvalstoffen van Bazel (beide lijsten opgenomen in de bijlage) 
kunnen in beginsel worden aanvaard. 

3.2.5 Andere door de Raad in het voorstel aangebrachte wijzigingen 

De Raad heeft een aantal aanvullende wijzigingen aangebracht aan het voorstel. De 
belangrijkste is dat dierlijke bijproducten krachtens artikel 1, lid 3, onder d) volledig 
uitgesloten worden van de werkingssfeer van de verordening. De Commissie kan het 
gemeenschappelijk standpunt op dit vlak niet ondersteunen en is van mening dat het 
de voorkeur verdient de relatie tussen deze verordening en Verordening (EG) nr. 
1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten, op een eerder tijdstip dan gepland 
opnieuw te bezien zodat de resultaten van deze evaluatie vóór de inwerkingtreding 
van de verordening betreffende afvaltransport openbaar zullen worden. De 
Commissie is dan ook van mening de door haar voorgestelde tekst van artikel 1, lid 6 
niet moet worden gewijzigd. 

4. CONCLUSIE 

Het gemeenschappelijk standpunt is op de meeste vlakken een significante 
verduidelijking en verbetering van de bepalingen van de verordening overeenkomstig 
de doelstellingen van het voorstel van de Commissie. De Commissie kan evenwel 
niet instemmen met een aantal elementen van het gemeenschappelijk standpunt, 
waarvan de belangrijkste zijn weergegeven in de bijgaande verklaring. Het gaat om 
de rechtsgrondslag van de verordening, de mogelijkheid voor lidstaten om bezwaar 
te maken tegen overbrengingen van afvalstoffen voor nuttige toepassing en de 
volledige uitsluiting van dierlijke bijproducten van de werkingssfeer van de 
verordening. 
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5. VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

De Commissie neemt nota van het feit dat de Raad unaniem van mening is dat de 
door de Commissie voorgestelde gecombineerde rechtsgrondslag, namelijk artikel 
133 en artikel 175, lid 1, van het Verdrag, moet worden vervangen door een enkele 
rechtsgrondslag die uitsluitend uit artikel 175, lid 1, van het Verdrag bestaat. De 
Commissie is van oordeel dat haar voorstel de correcte rechtsgrondslag bevatte en 
behoudt zich het recht voor gebruik te maken van de haar ter beschikking staande 
rechtsmiddelen. 

De Commissie neemt er tevens nota van dat de Raad in artikel 12, lid 1, onder c), de 
lidstaten de mogelijkheid biedt om bezwaar te maken tegen het transport van 
afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing en om een dergelijk transport tegen te 
houden op grond van "minder strenge normen voor behandeling" in het land van 
bestemming. De Commissie is van oordeel dat deze bepaling belemmeringen op de 
Europese markt voor recycling en nuttige toepassing van afval zal veroorzaken en de 
milieunormen voor het afvalbeheer in de EU niet zal verbeteren. De Commissie 
herinnert eraan dat zij in haar mededeling COM(2003) 301 def. "Naar een 
thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling" oplossingen voor het 
potentiële probleem van dumping op basis van minder strenge normen heeft 
voorgesteld die zijn toegespitst op de ontwikkeling van Europese 
afvalbeheersnormen. Voorts wijst de Commissie erop dat artikel 12, lid 1, onder c), 
niet alleen vaag maar ook complex is en een toename van het illegaal transport van 
afval tot gevolg zal hebben en waarschijnlijk in een aantal rechtszaken zal resulteren.  

Tot slot neemt de Commissie er nota van dat de Raad transporten die vallen onder de 
goedkeuringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten uitsluit van de werkingssfeer van de verordening. Gezien de verschillen 
tussen deze twee verordeningen met betrekking tot procedurele bepalingen is de 
Commissie van mening dat het de voorkeur verdient de relatie tussen de twee 
verordeningen op een eerder tijdstip dan gepland opnieuw te bezien zodat de 
resultaten van deze evaluatie vóór de inwerkingtreding van de verordening 
betreffende afvaltransport openbaar zullen worden gemaakt. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de door enkele lidstaten uitgesproken bezorgdheid ten 
aanzien van de risico's van procedurele overlapping en kan de Commissie haar 
voorstel handhaven. 
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