
 

BIJLAGE V 

AFVALSTOFFEN WAARVOOR HET UITVOERVERBOD VAN 
ARTIKEL 36 GELDT 

Inleiding 

1. Bijlage V is van toepassing onverminderd Richtlijn 91/689/EEG en Richtlijn 
2006/12/EG. 

2. Deze bijlage bestaat uit drie delen, waarbij de delen 2 en 3 slechts van 
toepassing zijn in zoverre deel 1 niet van toepassing is. Om te bepalen of 
een specifieke afvalstof onder bijlage V van deze verordening valt, moet men 
dus eerst controleren of de afvalstof in deel 1 van bijlage V voorkomt, en zo 
niet, of zij in deel 2 voorkomt en daarna of zij in deel 3 voorkomt. 

Deel 1 is onderverdeeld in twee subsecties: lijst A, waarin de afvalstoffen zijn 
opgenomen die volgens artikel 1, lid 1, onder a), van het Verdrag van Bazel 
als gevaarlijk zijn aangemerkt en die daarom onder het uitvoerverbod vallen, 
en lijst B, waarin de afvalstoffen zijn opgenomen die niet onder artikel 1, 
lid 1, onder a), van het Verdrag van Bazel vallen en daarom niet onder het 
uitvoerverbod vallen. 

Om na te gaan of een afvalstof voorkomt in deel 1, dient daarom te worden 
nagegaan of deze in lijst A of in lijst B wordt genoemd. Alleen bij stoffen die 
noch in lijst A, noch in lijst B van deel 1 worden genoemd, moet worden 
nagegaan of de betrokken stof wordt genoemd bij de gevaarlijke afvalstoffen 
van deel 2 (d.w.z. afvalstoffen die met een asterisk zijn gemarkeerd) of deel 
3; indien zulks het geval is, valt de stof onder het uitvoerverbod. 

3. Afvalstoffen die zijn opgenomen op lijst B van deel 1 of die behoren tot de 
niet-gevaarlijke afvalstoffen van deel 2 (d.w.z. afvalstoffen die niet met een 
asterisk zijn gemarkeerd) vallen onder het uitvoerverbod indien zij zodanig 
zijn verontreinigd door andere materialen dat 

a) de aan de afvalstoffen verboden gevaren groot genoeg zijn geworden om 
ze, indachtig de in bijlage III bij Richtlijn 91/689/EEG genoemde gevaar
lijke kenmerken, in aanmerking te laten komen voor de procedure van 
voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming, of 

b) geen milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing van de afvalstoffen 
mogelijk is. 

Deel 1 ( 1 ) 

Lijst A (bijlage VIII van het Verdrag van Bazel) 

A1 METALEN EN METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN 

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

— antimoon 

— arseen 

— beryllium 

— cadmium 

— lood 

— kwik 

▼B 
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( 1 ) De verwijzingen in de lijsten A en B van bijlagen I, III en IV verwijzen naar de bijlagen 
bij het Verdrag van Bazel.



 

— selenium 

— tellurium 

— thallium 

maar zonder de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A1020 afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel of ver
ontreiniging bevatten, uitgezonderd metalen in massieve vorm: 

— antimoon; antimoonverbindingen 

— beryllium; berylliumverbindingen 

— cadmium; cadmiumverbindingen 

— lood; loodverbindingen 

— selenium; seleniumverbindingen 

— tellurium; telluriumverbindingen 

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

— arseen; arseenverbindingen 

— kwik; kwikverbindingen 

— thallium; thalliumverbindingen 

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

— metaalcarbonylen 

— zeswaardige chroomverbindingen 

A1050 galvanisch slib 

A1060 effluenten van het beitsen van metalen 

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

A1080 zinkresiduen die niet zijn opgenomen in lijst B en die lood en cad
mium in voldoende concentraties bevatten om eigenschappen als be
doeld in bijlage III te vertonen 

A1090 as van de verbranding van geïsoleerd koperdraad 

A1100 stof en residuen van gasreinigingsinrichtingen in kopersmelterijen 

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

A1120 afvalslib, met uitzondering van anodeslib, afkomstig van elektrolyti
sche zuiveringssystemen bij de winning en zuivering van koper 

A1130 afgewerkte etsoplossingen die opgelost koper bevatten 

A1140 afgewerkte koperchloride- en kopercyanidekatalysatoren 

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

A1160 oude loodbatterijen, intact of in stukken 

▼B 
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( 1 ) NB: Bij het vergelijkbare punt van lijst B (B1160) worden geen uitzonderingen genoemd.



 

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

A1180 oude elektrische en elektronische eenheden of schroot ( 1 ) met onder
delen als accu's en andere batterijen die op lijst A staan, kwikschake
laars, glas afkomstig van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd 
glas en PCB-condensatoren, of in die mate verontreinigd met bestand
delen die in bijlage I worden genoemd (bv. cadmium, kwik, lood, 
polychoorbifenyl) dat ze eigenschappen hebben die in bijlage III wor
den vermeld (NB: zie het vergelijkbare punt op lijst B: B1110) ( 2 ) 

A1190 Kabelschroot dat is omhuld of geïsoleerd met kunststoffen die kool
teer, PCB ( 3 ), lood, cadmium, andere organische halogeenverbindin
gen of andere stoffen uit bijlage I bevatten of daarmee verontreinigd 
zijn, in dusdanige mate dat het voldoet aan de kenmerken van 
bijlage III 

A2 AFVALSTOFFEN MET VOORNAMELIJK ANORGANISCHE BE
STANDDELEN, DIE METALEN EN ORGANISCH MATERIAAL 
KUNNEN BEVATTEN 

A2010 glas afkomstig van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas 

A2020 afgewerkte anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistof 
of slib maar zonder de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A2030 afgewerkte katalysatorenmet uitzondering van de op lijst B genoemde 
afvalstoffen 

A2040 afvalgips afkomstig uit de chemische procesindustrie, indien dit be
standdelen, genoemd in bijlage I in zulke concentraties bevat dat het 
gevaarlijke eigenschappen als bedoeld in bijlage III vertoont (NB: zie 
het vergelijkbare punt van lijst B: B2080) 

A2050 afgedankte asbest (stof en vezels) 

A2060 vliegas afkomstig van kolengestookte centrales die stoffen als ge
noemd in bijlage I in voldoende concentraties bevatten om eigen
schappen als vermeld in bijlage III te vertonen (NB: zie het vergelijk
bare punt van lijst B: B2050) 

A3 AFVALSTOFFEN DIE HOOFDZAKELIJK UIT ORGANISCHE 
BESTANDDELEN BESTAAN EN DIE METALEN EN ANORGA
NISCHE STOFFEN KUNNEN BEVATTEN 

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

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

A3030 afvalstoffen die slib van loodhoudende antiklopverbindingen bevatten, 
daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 

A3040 afgewerkte warmtegeleidende vloeistoffen (voor warmteoverdracht) 

A3050 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, formulering of het ge
bruik van harsen, latex, weekmakers en lijm/kleefstoffen, met uitzon
dering van de in lijst B genoemde afvalstoffen (NB: zie het vergelijk
bare punt van lijst B: B4020) 

▼B 

2006R1013 — NL — 01.01.2016 — 011.001 — 99 

( 1 ) Bij dit punt behoren geen afgedankte eenheden afkomstig van elektriciteitscentrales. 
( 2 ) PCB's in een concentratie van 50 mg/kg of meer. 
( 3 ) Met een PCB-concentratie van 50 mg/kg of meer.



 

A3060 afgewerkte nitrocellulose 

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

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

A3090 leerstof, -as, -slib en -poeder indien deze zeswaardige chroomverbin
dingen of biociden bevatten (NB: zie het vergelijkbare punt van lijst 
B: B3100) 

A3100 snijdsel en ander afval van leer of kunstleer dat niet geschikt is voor 
de fabricage van lederwaren en dat zeswaardige chroomverbindingen 
of biociden bevat (NB: zie het vergelijkbare punt van lijst B: B3090) 

A3110 afvalstoffen die vrijkomen bij leerbereiding en die zeswaardige 
chroomverbindingen, biociden of infectieuze stoffen bevatten (NB: 
zie het vergelijkbare punt van lijst B: B3110) 

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

A3130 gebruikte organische fosforverbindingen 

A3140 afgewerkte niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen, met uit
zondering van de in lijst B genoemde afvalstoffen 

A3150 afgewerkte gehalogeneerde organische oplosmiddelen 

A3160 gehalogeneerde of niet-gehalogeneerde niet-waterige distillatieresi
duen die vrijkomen bij handelingen tot nuttige toepassing van orga
nische oplosmiddelen 

A3170 afvalstoffen afkomstig van de productie van alifatische gehaloge
neerde koolwaterstoffen (zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinyl
chloride, vinylideenchloride, allylchloride en epichloorhydrine) 

A3180 afvalstoffen, stoffen en artikelen die polychloorbifenyl (PCB), poly
chloorterfenyl (PCT), polychloornaftaleen (PCN) of polychloorbifenyl 
(PBB) of andere analoge polybroomverbindingen bevatten, daarmee ver
ontreinigd zijn of daaruit bestaan, in een concentratie van 50 mg/kg of 
meer ( 1 ) 

A3190 teerresiduen (met uitzondering van asfaltbitumen) afkomstig van 
raffinage- en distillatieprocessen en alle andere pyrolitische behan
delingen van organisch materiaal 

A3200 bitumineus materiaal (afval van asfalt), afkomstig van de aanleg en 
het onderhoud van wegen, dat teer bevat (NB: Zie het vergelijkbare 
punt B2130 op lijst B) 

A4 AFVALSTOFFEN DIE OFWEL ANORGANISCHE OFWEL OR
GANISCHE BESTANDDELEN BEVATTEN 

A4010 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, de bereiding en het ge
bruik van farmaceutische producten, met uitzondering van de in lijst 
B genoemde afvalstoffen 

A4020 klinische en daarmee verband houdende afvalstoffen: afvalstoffen af
komstig van medische, verpleegkundige, tandheelkundige, diergenees
kundige of soortgelijke handelingen en afvalstoffen die ontstaan in 
ziekenhuizen of andere instellingen bij onderzoek of behandeling van 
patiënten, of bij onderzoeksprojecten 

▼B 

2006R1013 — NL — 01.01.2016 — 011.001 — 100 

( 1 ) Het niveau van 50 mg/kg wordt als internationaal praktisch hanteerbaar beschouwd voor 
alle afvalstoffen. Veel landen hebben echter lagere wettelijke grenswaarden voor speci
fieke afvalstoffen vastgesteld (bv. 20 mg/kg).



 

A4030 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, formulering en het ge
bruik van biociden en fytofarmaceutische producten, met inbegrip van 
pesticiden en herbiciden die niet volgens de specificatie, te oud ( 1 ), of 
niet geschikt voor het oorspronkelijke doel zijn 

A4040 afvalstoffen die vrijkomen bij de vervaardiging, formulering en het 
gebruik van houtconserveringsmiddelen ( 2 ) 

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

— anorganische cyaniden, met uitzondering van edelmetaalhoudende 
residuen in vaste vorm waarin sporen van anorganische cyaniden 
voorkomen 

— organische cyaniden 

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

A4070 afvalstoffen die vrijkomen bij de productie, formulering en het ge
bruik van inkt, kleurstoffen, pigment, verf, lak of vernis, met uitzon
dering van de in lijst B genoemde afvalstoffen (NB: zie het vergelijk
bare punt op lijst B: B4010) 

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

A4090 andere afgewerkte zure of basische oplossingen dan die welke onder 
het overeenkomstige punt van lijst B zijn genoemd (NB: zie het ver
gelijkbare punt van lijst B: B2120) 

A4100 afvalstoffen afkomstig uit industriële inrichtingen voor de reiniging 
van afgassen, met uitzondering van de in lijst B genoemde afval
stoffen 

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

— een congeneer van polychloordibenzofuraan 

▼C6 
— een congeneer van polychloordibenzo-p-dioxine 

▼B 
A4120 afvalstoffen die bestaan uit peroxiden, peroxiden bevatten of daarmee 

verontreinigd zijn 

A4130 verpakkingen en containers die stoffen als genoemd in bijlage I in 
zodanige concentraties bevatten dat ze gevaarlijke eigenschappen als 
bedoeld in bijlage III vertonen 

A4140 afval dat bestaat uit chemicaliën die niet aan de specificatie voldoen 
of te oud ( 7 ) zijn, overeenkomen met de categorieën van bijlage I en 
gevaarlijke eigenschappen als bedoeld in bijlage III vertonen, of dat 
die stoffen bevat 

A4150 afgewerkte chemische stoffen afkomstig van onderzoek en ontwikke
ling of onderwijsactiviteiten die niet geïdentificeerd en/of nieuw zijn 
en waarvan de gevolgen voor de volksgezondheid en/of het milieu 
niet bekend zijn 

A4160 uitgewerkte actieve koolstof die niet op lijst B voorkomt (NB: zie het 
vergelijkbare punt van lijst B: B2060) 

▼B 

2006R1013 — NL — 01.01.2016 — 011.001 — 101 

( 1 ) „Te oud” betekent: niet gebruikt vóór de door de fabrikant aangegeven uiterste datum 
van gebruik. 

( 2 ) Met houtconserveringsmiddelen behandeld hout valt hier niet onder.



 

Lijst B (bijlage IX van het Verdrag van Bazel) 

B1 METALEN EN METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN 

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

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

— ijzer- en staalschroot 

— koperschroot 

— nikkelschroot 

— aluminiumschroot 

— zinkschroot 

— tinschroot 

— wolfraamschroot 

— molybdeenschroot 

— tantaalschroot 

— magnesiumschroot 

— kobaltschroot 

— bismuthschroot 

— titaanschroot 

— zirconiumschroot 

— mangaanschroot 

— germaniumschroot 

— vanadiumschroot 

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

— thoriumschroot 

— schroot van zeldzame aardmetalen 

— chroomschroot 

B1020 zuiver, niet-verontreinigd metaalschroot, waaronder legeringen, in af
gewerkte vorm in bulk (plaatmateriaal, balken, staven, enz.): 

— antimoonschroot 

— berylliumschroot 

— cadmiumschroot 

— loodschroot (met uitzondering van loodaccu's) 

— seleniumschroot 

— telluriumschroot 

B1030 vuurvaste metalen die residuen bevatten 

▼B 
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B1031 afval van de metalen molybdeen, wolfraam, titaan, tantaal, niobium 
en rhenium en legeringen daarvan in metallische, verspreidbare vorm 
(metaalpoeder), met uitsluiting van het afval van lijst A, punt 1050, 
galvanisch slib 

B1040 afgedankte eenheden uit elektrische centrales die niet zodanig veront
reinigd zijn met smeerolie, PCB's of PCT's dat ze een risico vormen 

B1050 gemengde non-ferrometalen of zware schrootfracties, die geen in 
bijlage I genoemde materialen in een concentratie bevatten dat ze 
de eigenschappen, als bedoeld in bijlage III vertonen ( 1 ) 

B1060 oud selenium en tellurium als element, ook in poedervorm 

B1070 afval van koper en koperlegeringen in verspreidbare vorm, tenzij ze 
de in bijlage I genoemde bestanddelen in zodanige concentraties be
vatten dat ze de in bijlage III bedoelde eigenschappen vertonen 

▼C6 
B1080 zinkas en -residuen, met inbegrip van residuen van zinklegeringen in 

verspreidbare vorm, tenzij ze in bijlage I genoemde bestanddelen in 
zodanige concentraties bevatten dat ze de in bijlage III bedoelde 
eigenschappen vertonen ( 2 ) 

▼B 
B1090 oude accu's die aan bepaalde specificaties voldoen, met uitzondering 

van lood-, cadmium- en kwikbatterijen 

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

— hardzink 

— zinkhoudende slak 

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

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

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

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

— zinkschuim 

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak 

— slak afkomstig van de behandeling van koper voor verdere ver
werking of zuivering die geen arseen, lood of cadmium in zoda
nige concentraties bevat dat de slak gevaarlijke eigenschappen als 
bedoeld in bijlage III vertoont 

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

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor ver
dere zuivering 

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin 

▼B 
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( 1 ) NB: Zelfs indien er aanvankelijk sprake is van een geringe verontreiniging met een in 
bijlage I genoemd materiaal, kunnen latere processen, waaronder terugwinningsproces
sen, tot gevolg hebben dat de gescheiden fracties significant grotere concentraties van de 
in bijlage I genoemde stoffen bevatten. 

( 2 ) De status van zinkas wordt momenteel onderzocht, maar de Conferentie van de Ver
enigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) heeft aanbevolen zinkas niet als 
gevaarlijke stof te beschouwen.



 

B1110 elektrische en elektronische samengebouwde eenheden: 

— elektronische eenheden uitsluitend van metaal of legeringen 

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

— elektrische en elektronische eenheden (met inbegrip van printpla
ten, elektronische onderdelen en bedrading), bestemd voor onmid
dellijk hergebruik ( 2 ) en niet voor recycling of definitieve 
verwijdering ( 3 ) 

B1115 Kabelschroot dat is omhuld of geïsoleerd met kunststoffen die niet in 
rubriek A1190 van lijst A zijn opgenomen, uitgezonderd kabelschroot 
bestemd voor verwijdering overeenkomstig bijlage IV A of andere 
wijzen van verwijdering die, in een of ander stadium, ongecontro
leerde thermische processen, zoals verbranding, met zich meebrengen 

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

— overgangsmetalen, met uitzon
dering van oude katalysatoren 
(afgewerkte katalysatoren, als 
katalysator gebruikte vloeistof
fen of andere katalysatoren) 
van lijst A: 

scandium 

vanadium 

mangaan 

kobalt 

koper 

yttrium 

niobium 

hafnium 

wolfraam 

titaan 

chroom 

ijzer 

nikkel 

zink 

zirconium 

molybdeen 

tantaal 

rhenium 

— lanthaniden (zeldzame aardmeta
len): 

lanthaan 

praseody
mium 

samarium 

gadolinium 

dysprosium 

erbium 

ytterbium 

cerium 

neodymium 

europium 

terbium 

holmium 

thulium 

lutetium 

B1130 gezuiverde afgewerkte edelmetaalhoudende katalysatoren 

B1140 edelmetaalhoudende residuen in vaste vorm die sporen van anorga
nische cyaniden bevatten 

B1150 oude edele metalen en legeringen als afval (goud, zilver, de platina
groep, met uitzondering van kwik) in een verspreidbare, 
niet-vloeibare vorm in een geschikte verpakking met de juiste op
schriften 

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

herbouw. 
( 3 ) In een aantal landen worden deze materialen die bestemd zijn voor onmiddellijk her

gebruik niet beschouwd als afvalstoffen.



 

B1160 as van edele metalen afkomstig van de verbranding van printplaten 
(zie het vergelijkbare punt van lijst A: A1150) 

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

B1180 oude fotofilm met zilverhalogeniden en metallisch zilver 

B1190 oud fotopapier met zilverhalogeniden en metallisch zilver 

B1200 korrelige slak afkomstig van de fabricage van ijzer en staal 

B1210 slak afkomstig van de fabricage van ijzer en staal, met inbegrip van 
slak als bron van TiO 2 en vanadium 

B1220 slak afkomstig van de zinkproductie, chemisch gestabiliseerd, met een 
hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële 
specificaties (bv. DIN 4301) hoofdzakelijk voor de bouw 

B1230 walshuid afkomstig van de fabricage van ijzer en staal 

B1240 walshuid in de vorm van koperoxide 

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

B2 AFVALSTOFFEN VOORNAMELIJK BESTAANDE UIT AN
ORGANISCHE BESTANDDELEN, DIE METALEN EN ORGANI
SCHE STOFFEN KUNNEN BEVATTEN 

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

— natuurlijk grafiet 

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

— mica 

— leuciet, nefelien en nefeliensyeniet 

— veldspaat 

— vloeispaat 

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

B2020 oud glas in niet-verspreidbare vorm: 

— breukglas en ander afval en glasscherven, met uitzondering van 
glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas 

B2030 keramisch afval in niet-verspreidbare vorm: 

— keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composiet
materiaal) 

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

B2040 andere afvalstoffen die hoofdzakelijk anorganische bestanddelen 
bevatten: 

— gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasont
zwaveling 

— oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen 
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— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, 
met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens 
industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzake
lijk voor de bouw en abrasieve toepassingen 

— zwavel in vaste vorm 

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

— natrium-, kalium- of calciumchloride 

— carborundum (siliciumcarbide) 

— gebroken beton 

— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten 

B2050 vliegas uit kolengestookte installaties die niet op lijst A voorkomt (zie 
het vergelijkbare punt van lijst A: A2060) 

B2060 afgewerkte actieve koolstof ►C6 die geen bestanddelen van bijlage I 
bevat in zulke hoeveelheden dat deze kenmerken van bijlage III ver
tonen, ◄ bijvoorbeeld koolstof afkomstig van drinkwaterbehan
deling, processen in de levensmiddelenindustrie en vitamineproductie 
(zie het vergelijkbare punt van lijst A: A4160) 

B2070 calciumfluorideslib 

B2080 gipsafval afkomstig uit de chemische procesindustrie dat niet op lijst 
A voorkomt (zie het vergelijkbare punt op lijst A: A2040) 

B2090 anodestompen afkomstig van de staal- of aluminiumproductie, ge
maakt van petroleumcokes of bitumen en gereinigd overeenkomstig 
de gebruikelijke specificaties, met uitzondering van anodestompen 
afkomstig van alkalichloorelektrolyse en uit de metallurgische indu
strie 

B2100 afgewerkte aluminiumhydraten en aluminiumoxideresten en -residuen 
afkomstig uit de aluminiumoxideproductie met uitzondering van stof
fen die worden gebruikt voor gasreiniging, uitvlokking of filtratiepro
cessen 

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

B2120 afgewerkte zure of basische oplossingen met een pH groter dan 2 en 
kleiner dan 11,5, die niet corrosief of anderszins gevaarlijk zijn (zie 
het vergelijkbare punt van lijst A: A4090) 

B2130 bitumineus materiaal (afval van asfalt), afkomstig van de aanleg en 
het onderhoud van wegen, dat geen teer ( 1 ) bevat (zie het vergelijk
bare punt A3200 van lijst A) 
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B3 AFVALSTOFFEN DIE HOOFDZAKELIJK ORGANISCHE BE
STANDDELEN BEVATTEN EN DIE METALEN EN ANORGA
NISCHE STOFFEN KUNNEN BEVATTEN 

B3010 vast plastic afval: 

de volgende kunststoffen of mengsels daarvan, mits deze niet ver
mengd zijn met andere afvalstoffen en zij overeenkomstig een speci
ficatie zijn vervaardigd: 

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en 
co-polymeren, met inbegrip van de volgende stoffen, maar daartoe 
niet beperkt ( 1 ): 

— ethyleen 

— styreen 

— polypropyleen 

— polyethyleentereftalaat 

— acrylnitril 

— butadieen 

— polyacetalen 

— polyamiden 

— polybutyleentereftalaat 

— polycarbonaten 

— polyethers 

— polyfenyleensulfiden 

— acrylpolymeren 

— alkanen C10-C13 (weekmaker) 

— polyurethaan (dat geen CFK's bevat) 

— polysiloxanen 

— polymethylmethacrylaat 

— polyvinylalcohol 

— polyvinylbutyral 

— polyvinylacetaat 

— uitgehard harsafval of condensatieproducten, met inbegrip van de 
volgende stoffen: 

— ureumformaldehydeharsen 

— fenolformaldehydeharsen 

— melamineformaldehydeharsen 

— expoxyharsen 

— alkydharsen 

— polyamiden 

▼C4 
— het volgende afval van gefluoreerde polymeren ( 2 ): 

— perfluorethyleen/propyleen (FEP) 
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— perfluoralkoxyalkaan 

— tetrafluorethyleen/perfluorvinylether (PFA) 

— tetrafluorethyleen/perfluormethylvinylether (MFA) 

— polyvinylfluoride (PVF) 

— polyvinylideenfluoride (PVDF) 

▼B 
B3020 papier, karton en papierproducten de volgende materialen, mits deze 

niet vermengd zijn met gevaarlijke afvalstoffen: 

oud papier en karton: 

— ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton 

— overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt che
misch pulp, dat niet in bulk is gekleurd 

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

— overige, met inbegrip van: 

1. gelamineerd karton; 

2. ongesorteerd afval 

▼M12 
B3026 De volgende afvalstoffen uit de voorbehandeling van composietver

pakkingen voor vloeistoffen die geen in bijlage I genoemde materia
len in een concentratie bevatten dat ze de eigenschappen, als bedoeld 
in bijlage III vertonen: 

— Niet-scheidbare plasticfractie 

— Niet-scheidbare plastic-aluminiumfractie 

B3027 Afvalstoffen van laminaat voor zelfklevende etiketten die grondstof
fen bevatten welke worden gebruikt bij de productie van etiketterings
materiaal 

▼B 
B3030 oud textiel de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met 

andere afvalstoffen en vervaardigd zijn overeenkomstig een 
specificatie: 

— zijde (met inbegrip van cocons die ongeschikt zijn om af te has
pelen, garen en rafelingen): 

— niet gekaard of gekamd 

— overige 

— wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met 
uitzondering van rafelingen: 

— kammelingen van wol of fijn dierlijk haar 

— ander afval of wol of fijn dierlijk haar 

— afval van grof dierlijk haar 

— katoen (met inbegrip van garen en rafelingen): 

— garen (met inbegrip van draden) 

— rafelingen 

— overige 

— vlasklodden en vlasafval 
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— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hen
nep (Cannabis sativa L.) 

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en 
andere bastvezels (met uitzondering van vlas, hennep en ramee) 

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal 
en andere textielvezels van het geslacht Agave 

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafe
lingen) van kokosnoten 

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafe
lingen) van manillahennep (Manillahennep of Musa textilis) 

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafe
lingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet 
elders zijn genoemd of opgenomen 

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

— synthetische vezels 

— kunstvezels 

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren 

— oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten 
artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel: 

— gesorteerd 

— overige 

B3035 textielafval van vloerbedekking en vloerkleden 

B3040 rubber afvalstoffen 

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

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

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

B3050 onbehandeld kurk en houtafval: 

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

— kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen 

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

— wijndroesem 

— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijpro
ducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder 
gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen 

— ►C6 dégras; residuen van de behandeling ◄ van vetstoffen of 
dierlijke of plantaardige was 

— afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig 
behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of 
ontlijmd 
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— visafval 

— cacaodoppen, schillen, vliezen en ander cacaoafval 

— overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzon
dering van bijproducten die aan nationale en internationale voor
schriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie 
voldoen 

B3065 afval van spijsoliën en -vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong 
(bv. frituurolie), mits deze geen kenmerk van bijlage III vertonen 

B3070 de volgende afvalstoffen: 

— menselijk haar 

— stroafval 

— gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig uit de penicilline
productie dat als diervoeder wordt gebruikt 

B3080 snijdsel en restanten van rubber 

B3090 snijdsel en andere restanten van leer of kunstleer dat niet geschikt is 
voor de vervaardiging van lederwaren, met uitzondering van leerslib, 
en dat geen zeswaardige chroomverbindingen en biociden bevat (zie 
het vergelijkbare punt van lijst A: A3100) 

B3100 leerstof, -as, -slib of -poeder dat geen zeswaardige chroomverbindin
gen en biociden bevat (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A3090) 

B3110 afval van de leerbereiding dat geen zeswaardige chroomverbindingen 
en biociden of infectieuze stoffen bevat (zie het vergelijkbare punt op 
lijst A: A3110) 

B3120 afvalstoffen bestaande uit kleurstoffen voor levensmiddelen 

B3130 afgewerkte polymere ethers en afgewerkte niet-gevaarlijke monomere 
ethers die geen peroxiden kunnen vormen 

B3140 oude luchtbanden, met uitzondering van die welke zijn bestemd voor 
het in bijlage IV A bedoelde gebruik 

B4 AFVALSTOFFEN DIE OFWEL ANORGANISCHE OFWEL OR
GANISCHE BESTANDDELEN BEVATTEN 

B4010 afvalstoffen hoofdzakelijk bestaande uit latexverf/verf op waterbasis, 
inkt en uitgehard vernis waarin geen organische oplosmiddelen, zware 
metalen of biociden in die mate voorkomen dat ze gevaarlijk zijn (zie 
het vergelijkbare punt van lijst A: A4070) 

B4020 afvalstoffen afkomstig van de productie, formulering en het gebruik 
van harsen, latex, weekmakers of lijm/kleefstoffen die in lijst A wor
den genoemd, zonder oplosmiddelen en andere verontreinigende stof
fen in zodanige concentraties dat ze eigenschappen als bedoeld in 
bijlage III vertonen, ►C6 bv. op waterbasis, lijm op basis van 
caseïne, zetmeel, dextrine, cellulose-ethers, ◄ polyvinylalcoholen 
(zie het vergelijkbare punt op lijst A: A3050) 

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

Afvalstoffen die zijn opgenomen in de bijlage bij Beschikking 2000/532/EG ( 1 ) 

01 AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN 
STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BE
WERKING VAN MINERALEN 

01 01 afval van de winning van mineralen 

01 01 01 afval van de winning van metaalhoudende mineralen 

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

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

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

01 03 05* andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten 

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

01 03 07* ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaal
houdende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat 

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

01 03 09 niet onder 01 03 10 vallend rood slib van de aluminiumproductie 

01 03 10* niet onder 01 03 07 vallend rood slib van de aluminiumproductie 
dat gevaarlijke stoffen bevat 

01 03 99 niet elders genoemd afval 

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

01 04 07* afval van de fysische en chemische verwerking van 
niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat 

01 04 08 niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval 

01 04 09 zand- en kleiafval 

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

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

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

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

01 04 99 niet elders genoemd afval 

01 05 boorgruis en overig boorafval 

01 05 04 zoetwaterboorgruis en -afval 

01 05 05* oliehoudend boorgruis en -afval 

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

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

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

01 05 99 niet elders genoemd afval 
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02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, 
BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDSELBEREI
DING EN -VERWERKING 

02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en vis
serij 

02 01 01 slib van wassen en schoonmaken 

02 01 02 afval van dierlijke weefsels 

02 01 03 afval van plantaardige weefsels 

02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) 

02 01 06 dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, 
gescheiden ingezameld en elders verwerkt 

02 01 07 afval van de bosbouw 

02 01 08* agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

02 01 09 niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval 

02 01 10 metaalafval 

02 01 99 niet elders genoemd afval 

02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voed
sel van dierlijke oorsprong 

02 02 01 slib van wassen en schoonmaken 

02 02 02 afval van dierlijke weefsels 

02 02 03 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02 02 04 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 02 99 niet elders genoemd afval 

02 03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groenten, granen, 
spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak; de productie van conserven; 
de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie 
van melasse 

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

02 03 02 afval van conserveermiddelen 

02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie 

02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02 03 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 03 99 niet elders genoemd afval 

02 04 afval van de suikerverwerking 

02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen van bieten 

02 04 02 afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde) 

02 04 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 04 99 niet elders genoemd afval 

02 05 afval van de zuivelindustrie 

02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02 05 02 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 05 99 niet elders genoemd afval 

02 06 afval van bakkerijen en van de banketbakkersindustrie 

02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
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02 06 02 afval van conserveermiddelen 

02 06 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 06 99 niet elders genoemd afval 

02 07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dran
ken (exclusief koffie, thee en cacao) 

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

02 07 02 afval van de destillatie van alcoholische dranken 

02 07 03 afval van chemische behandeling 

02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02 07 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

02 07 99 niet elders genoemd afval 

03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE 
VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER 
EN KARTON 

03 01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meu
belen 

03 01 01 schors- en kurkafval 

03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaar
lijke stoffen bevatten 

03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, 
spaanplaat en fineer 

03 01 99 niet elders genoemd afval 

03 02 houtverduurzamingsafval 

03 02 01* niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 03* organometaal-houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 04* anorganische houtverduurzamingsmiddelen 

03 02 05* andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevat
ten 

03 02 99 niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen 

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

03 03 01 schors- en houtafval 

03 03 02 „green liquor”-slib (afkomstig van de terugwinning van de kook
vloeistof) 

03 03 05 ontinktingsslib van papierrecycling 

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

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

03 03 09 kalkneerslagafval 

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

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

03 03 99 niet elders genoemd afval 

04 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE 

04 01 afval van de leer- en de bontindustrie 
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04 01 01 schraapafval 

04 01 02 loogafval 

04 01 03* ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase 

04 01 04 chroomhoudende looivloeistof 

04 01 05 chroomvrije looivloeistof 

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

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

04 01 08 chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijststof) 

04 01 09 afval van bewerking en afwerking 

04 01 99 niet elders genoemd afval 

04 02 afval van de textielindustrie 

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

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

04 02 14* afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat 

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

04 02 16* kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten 

04 02 17 niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten 

04 02 19* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen 
bevat 

04 02 20 niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter 
plaatse 

04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels 

04 02 22 afval van verwerkte textielvezels 

04 02 99 niet elders genoemd afval 

05 AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUI
VERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN 
KOOL 

05 01 afval van petroleumraffinage 

05 01 02* ontzoutingsslib 

05 01 03* tankbodemslib 

05 01 04* zuur alkylslib 

05 01 05* gemorste olie 

05 01 06* olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan instal
laties of apparaten 

05 01 07* zuurteer 

05 01 08* overige teer 

05 01 09* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen 
bevat 

05 01 10 niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter 
plaatse 

05 01 11* afval van brandstofzuivering met behulp van basen 

05 01 12* olie die zuren bevat 

05 01 13 ketelvoedingwaterslib 
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05 01 14 afval van koeltorens 

05 01 15* afgewerkte bleekaarde 

05 01 16 zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum 

05 01 17 bitumen 

05 01 99 niet elders genoemd afval 

05 06 afval van de pyrolytische behandeling van kool 

05 06 01* zuurteer 

05 06 03* overige teer 

05 06 04 afval van koeltorens 

05 06 99 niet elders genoemd afval 

05 07 afval van aardgaszuivering en -transport 

05 07 01* kwikhoudend afval 

05 07 02 zwavelhoudend afval 

05 07 99 niet elders genoemd afval 

06 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN 

06 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van 
zuren 

06 01 01* zwavelzuur en zwaveligzuur 

06 01 02* zoutzuur 

06 01 03* waterstoffluoride 

06 01 04* fosfor- en fosforigzuur 

06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur 

06 01 06* overige zuren 

06 01 99 niet elders genoemd afval 

06 02 afval van BFLG van basen 

06 02 01* calciumhydroxide 

06 02 03* ammoniumhydroxide 

06 02 04* natrium- en kaliumhydroxide 

06 02 05* overige basen 

06 02 99 niet elders genoemd afval 

06 03 afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden 

06 03 11* vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten 

06 03 13* vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten 

06 03 14 niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplos
singen 

06 03 15* metaaloxiden die zware metalen bevatten 

06 03 16 niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden 

06 03 99 niet elders genoemd afval 

06 04 niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval 

06 04 03* arseenhoudend afval 

06 04 04* kwikhoudend afval 

06 04 05* afval dat andere zware metalen bevat 

06 04 99 niet elders genoemd afval 
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06 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

06 05 02* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen 
bevat 

06 05 03 niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter 
plaatse 

06 06 afval van BFLG van zwavelverbindingen, chemische processen met 
zwavel en ontzwavelingsprocessen 

06 06 02* afval dat gevaarlijke sulfiden bevat 

06 06 03 niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat 

06 06 99 niet elders genoemd afval 

06 07 afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halo
genen 

06 07 01* asbesthoudend afval van elektrolyse 

06 07 02* actieve kool van de chloorbereiding 

06 07 03* bariumsulfaatslib dat kwik bevat 

06 07 04* oplossingen en zuren, bv. contactzuur 

06 07 99 niet elders genoemd afval 

06 08 afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten 

06 08 02* afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat 

06 08 99 niet elders genoemd afval 

06 09 afval van BFLG van fosforverbindingen en chemische processen 
met fosfor 

06 09 02 fosforhoudende slakken 

06 09 03* calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daar
mee is verontreinigd 

06 09 04 niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval 

06 09 99 niet elders genoemd afval 

06 10 afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met 
stikstof en kunstmestbereiding 

06 10 02* afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

06 10 99 niet elders genoemd afval 

06 11 afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeer
middelen 

06 11 01 calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide 

06 11 99 niet elders genoemd afval 

06 13 afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen 

06 13 01* anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamings
middelen en andere biociden 

06 13 02* afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02) 

06 13 03 zwartsel (carbon black) 

06 13 04* afval van asbestverwerking 

06 13 05* roet 

06 13 99 niet elders genoemd afval 
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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 moe
derlogen 

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 kunst
vezels 

07 02 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 02 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moe
derlogen 

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 

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 (exclu
sief 06 11) 

07 03 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 03 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moe
derlogen 

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 
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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 (ex
clusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (ex
clusief 03 02) en andere biociden 

07 04 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 04 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moe
derlogen 

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 moe
derlogen 

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 

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 moe
derlogen 

07 06 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen 

07 06 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen 
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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 che
mische producten 

07 07 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen 

07 07 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moe
derlogen 

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 

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 ge
vaarlijke 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 gevaar
lijke 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 

08 01 20 niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak 
bevatten 
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08 01 21* afval van verf- of lakverwijderaar 

08 01 99 niet elders genoemd afval 

08 02 afval van BFLG van andere coatings (inclusief 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 

08 04 afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten) 

08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere ge
vaarlijke 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 gevaar
lijke 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 

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 
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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 bevat
ten 

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 ver
melde 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 

10 AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN 

10 01 afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties 
(exclusief 19) 

10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 val
lende ketelstof) 

10 01 02 koolvliegas 

10 01 03 vliegas van turf en onbehandeld hout 

10 01 04* olievliegas en -ketelstof 

10 01 05 calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste 
vorm 

10 01 07 calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm 

10 01 09* zwavelzuur 

10 01 13* vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen 

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

10 01 15 niet onder 10 01 14 vallende bij meeverbranden vrijkomende bo
demas, slakken en ketelstof 

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

10 01 17 niet onder 10 01 16 vallende bij meeverbranden 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 

10 01 22* waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

▼M13 

2006R1013 — NL — 01.01.2016 — 011.001 — 121



 

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 kolen
gestookte 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 gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat 

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

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* slib en filterkoek van gasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 02 14 niet onder 10 02 13 vallende slib en filterkoek van gasreiniging 

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 

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 anode
fabricage 

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 (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke 
stoffen bevatten 

10 03 22 overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief 
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 
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10 03 25* slib en filterkoek van gasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten 

10 03 26 niet onder 10 03 25 vallende slib en filterkoek van gasreiniging 

10 03 27* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

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 zouts
lakken 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 

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 gevaarlijke 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 
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10 06 07* slib en filterkoek van gasreiniging 

10 06 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering 

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 plati
nametallurgie 

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 

10 08 12* teerhoudend afval van de anodefabricage 

10 08 13 niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anode
fabricage 

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 be
vatten 

10 08 18 niet onder 10 08 17 vallende 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-ferrometalen 

10 10 03 ovenslak 

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

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 verwerking dat gevaarlijke 
stoffen bevat 

10 11 10 niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische 
verwerking 
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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 be
vatten 

10 11 18 niet onder 10 11 17 vallende 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 

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 verwerking) 

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 pleister
mortel 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 (exclusief 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 asbestce
ment 

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 
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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 OPPERVLAKTEBEHAN
DELING EN COATING VAN METALEN EN ANDERE MATE
RIALEN; 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 

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 ge
vaarlijke 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 zinkhydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet) 

11 02 03 afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseproces
sen 

11 02 05* afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stof
fen 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 

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 
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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 FYSI
SCHE 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 

12 01 06* halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en op
lossingen) 

12 01 07* halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossin
gen) 

12 01 08* halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewer
king 

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 lasafval 

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 slijpma
teriaal 

12 01 99 niet elders genoemd afval 

12 03 afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11) 

12 03 01* waterige wasvloeistoffen 

12 03 02* afval van stoomontvetting 

13 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
(EXCLUSIEF 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 bevat 

13 01 04* gechloreerde emulsies 

13 01 05* niet-gechloreerde emulsies 

13 01 09* gechloreerde minerale hydraulische olie 
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13 01 10* niet-gechloreerde minerale hydraulische olie 

13 01 11* synthetische hydraulische olie 

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 

13 02 06* synthetische motor-, transmissie- en smeerolie 

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

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 iso
latie 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 warmteo
verdracht 

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 kadeafvoer 

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 

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 (inclusief 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, KOELMID
DELEN EN DRIJFGASSEN (EXCLUSIEF 07 EN 08) 

14 06 afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen 
voor schuim/aerosolen 

▼M13 

2006R1013 — NL — 01.01.2016 — 011.001 — 129



 

14 06 01* chloorfluorkoolstoffen, HCFK's, HFK's 

14 06 02* overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmid
delen 

14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen 

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 (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkings
afval) 

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, inclusief lege drukhouders 

15 02 absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding 

15 02 02* absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefil
ters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke 
stoffen zijn verontreinigd 

15 02 03 niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoe
ken en beschermende kleding 

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL 

16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (inclusief 
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 gevaar
lijke 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. airbags) 

16 01 11* remblokken die asbest bevatten 

16 01 12 niet onder 16 01 11 vallende remblokken 

16 01 13* remvloeistoffen 
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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 alsmede 16 01 13 en 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 chloorfluorkoolstoffen, HCFK's en/of 
HFK's bevat 

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 03 07* metallisch kwik 

16 04 afvalexplosieven 

16 04 01* afvalmunitie 

16 04 02* vuurwerkafval 

16 04 03* overig explosief afval 

16 05 gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën 

16 05 04* gassen in drukhouders (inclusief 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, 
inclusief mengsels van labchemicaliën 

16 05 07* afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen be
staan of deze bevatten 
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16 05 08* afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen be
staan 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 (exclusief 16 06 03) 

16 06 05 overige batterijen en accu's 

16 06 06* gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's 

16 07 afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (ex
clusief 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, palla
dium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07) 

16 08 02* afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of ge
vaarlijke verbindingen van overgangsmetalen bevatten 

16 08 03 niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmeta
len of verbindingen van overgangsmetalen bevatten 

16 08 04 afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 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 verontrei
nigd 

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 gevaar
lijke stoffen bevat 
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16 11 02 niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metal
lurgische processen 

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

16 11 04 overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische 
processen 

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 pro
cessen 

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF 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 

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 (inclusief 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 
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17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), ste
nen en baggerspecie 

17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten 

17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 

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 derge
lijke stoffen bevat 

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

17 06 05* asbesthoudende bouwmaterialen 

17 08 gipshoudend bouwmateriaal 

17 08 01* gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is veront
reinigd 

17 08 02 niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal 

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, vloer
bedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende be
glazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren) 

17 09 03* overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaar
lijke 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 (EXCLUSIEF KEUKEN- EN 
RESTAURANTAFVAL DAT NIET RECHTSTREEKS VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG AFKOMSTIG IS) 

18 01 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of pre
ventie van ziektes bij de mens 

18 01 01 scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03) 

18 01 02 lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd 
bloed (exclusief 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) 
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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 

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 (exclusief 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 BE
REIDING 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 

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 (inclusief 
verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie) 

19 02 03 voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit niet-gevaarlijke afval
stoffen 
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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 

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 

19 03 04* niet onder 19 03 08 vallend als gevaarlijk ingedeeld, gedeeltelijk 
gestabiliseerd afval 

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 03 08* gedeeltelijk gestabiliseerd kwik 

19 04 verglaasd afval en afval van verglazen 

19 04 01 verglaasd afval 

19 04 02* vliegas en ander rookgasreinigingsafval 

19 04 03* niet-verglaasde vaste fase 

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

19 05 afval van de aerobe 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 anaerobe behandeling van afval 

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

19 06 04 digestaat van de anaerobe behandeling van stedelijk afval 

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

19 06 06 digestaat van de anaerobe 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 
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19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering 

19 08 01 roostergoed 

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/water
scheiders 

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 gevaar
lijke 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 

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 en stof dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 10 04 niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof 

19 10 05* andere fracties die gevaarlijke 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 

19 11 05* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen 
bevat 
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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 (refuse derived fuel — RDF) 

19 12 11* overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische 
afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat 

19 12 12 overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief 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 grondwater
sanering 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 SOORTGE
LIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL 
VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZA
MELDE FRACTIES 

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01) 

20 01 01 papier en karton 

20 01 02 glas 

20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 

20 01 10 kleding 

20 01 11 textiel 
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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 chloorfluorkoolstoffen 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 

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 derge
lijke 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 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen ( 1 ) bevat 

20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 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 (inclusief afval van begraafplaatsen) 

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval 

20 02 02 grond en stenen 

20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval 

20 03 overig stedelijk afval 

20 03 01 gemengd stedelijk afval 

20 03 02 marktafval 

20 03 03 veegvuil 

20 03 04 slib van septische tanks 

20 03 06 afval van het reinigen van riolen 

20 03 07 grofvuil 

20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval 
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( 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.



 

Deel 3 

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

Y46 huishoudelijk afval ( 2 ) 

Y47 residuen afkomstig van de verbranding van huishoudelijk afval 

Lijst B (Afval van aanhangsel 4, deel II, van het OESO-besluit ( 3 ) ( 4 ) 

Metaalhoudende afvalstoffen 

▼M6 
AA010 261900 Slakken, walsschilfers en ander afval van de 

ijzer- en staalindustrie ( 4 ) 
▼B 

AA 060 262050 assen en residuen van vanadium ( 4 ) 
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 orga
nisch 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, af
komstig van rookgasontzwaveling 

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-gecyani
deerde producten 

AD 120 ex 391400 
ex 3915 

ionenwisselaarharsen 

AD 150 als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal 
(bv. biofilters) 

▼B 

2006R1013 — NL — 01.01.2016 — 011.001 — 140 

( 1 ) Deze lijst komt uit aanhangsel 4, deel I, van het OESO-besluit. 
( 2 ) Tenzij passend opgenomen onder één enkele code in bijlage III. 
( 3 ) 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 van de Raad van 15 juli 
1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39; richtlijn ingetrokken bij Richtlijn 
2006/12/EG) als ongevaarlijk zijn aangemerkt en dus niet onder het uitvoerverbod van artikel 35 
van deze verordening vallen. 

( 4 ) 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.



 

Afvalstoffen met voornamelijk anorganische bestanddelen, die metalen en orga
nisch materiaal kunnen bevatten 

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