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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 mei 2000
tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lĳst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlĳn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en
Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lĳst van gevaarlĳke afvalstoffen
overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlĳn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlĳke
afvalstoffen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/532/EG)
voor deze lĳsten doorzichtiger te maken en bestaande
bepalingen te vereenvoudigen is het dienstig één
communautaire lĳst vast te stellen waarin de bĳ Beschikking 94/3/EG vastgestelde lĳst van afvalstoffen en de bĳ
Beschikking 94/904/EG vastgestelde lĳst van gevaarlĳke
afvalstoffen worden samengevoegd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975
betreffende afvalstoffen (1), gewĳzigd bĳ Richtlĳn 91/
156/EEG (2), en met name op artikel 1, onder a),

(4)

Gelet op Richtlĳn 91/689/EEG van de Raad van 12 december
1991 betreffende gevaarlĳke afvalstoffen (3), en met name op
artikel 1, lid 4, tweede streepje,

De Commissie wordt bĳ deze taak bĳgestaan door het
bĳ artikel 18 van Richtlĳn 75/442/EEG ingestelde
comité.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het door voornoemd comité
uitgebrachte advies,

Overwegende hetgeen volgt:
Verschillende lidstaten hebben een aantal afvalcategorieën aangemeld die naar hun mening een of meer van
de in bĳlage III van Richtlĳn 91/689/EEG vermelde
eigenschappen vertonen.

(1)

De Commissie dient krachtens artikel 1, lid 4, van
Richtlĳn 91/689/EEG kennisgevingen van de lidstaten te
onderzoeken teneinde de bĳ Beschikking 94/904/EG van
de Raad (4) vastgestelde lĳst van gevaarlĳke afvalstoffen
te wĳzigen.

(2)

Afvalstoffen die in de lĳst van gevaarlĳke afvalstoffen
worden opgenomen, moeten ook worden opgenomen in
de bĳ Beschikking 94/3/EG van de Commissie (5) vastgestelde Europese afvalcatalogus. Teneinde de regeling

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

194 van 25.7.1975, blz. 47.
78 van 26.3.1991, blz. 32.
377 van 31.12.1991, blz. 20.
356 van 31.12.1994, blz. 14.
5 van 7.1.1994, blz. 15.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De in de bĳlage van deze beschikking opgenomen lĳst wordt
aangenomen.
Artikel 2
Als gevaarlĳk ingedeelde afvalstoffen worden geacht een of
meer van de in bĳlage III van Richtlĳn 91/689/EEG bedoelde
eigenschappen te bezitten en, wat de punten H3 tot en met H8,
H10 (6) en H11 van die bĳlage betreft, een of meer van de
volgende eigenschappen:

(6) In Richtlĳn 92/32/EEG van de Raad (PB L 154 van 5.6.1992, blz.
1) tot zevende wĳziging van Richtlĳn 67/548/EEG is ter vervanging
van de term „teratogeen” de term „vergiftig voor de voortplanting”
ingevoerd. Deze term heeft een exactere definitie, maar beslaat
hetzelfde begrip en komt derhalve overeen met punt H10 in bĳlage
III van Richtlĳn 91/689/EEG.
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— een vlampunt ≤ 55 °C,
— een of meer als zeer vergiftig ingedeelde (1) stoffen met een
totale concentratie ≥ 0,1 %,
— een of meer als vergiftig ingedeelde stoffen met een totale
concentratie ≥ 3 %,
— een of meer als schadelĳk ingedeelde stoffen met een totale
concentratie ≥ 25 %,
— een of meer als R 35 ingedeelde bĳtende stoffen met een
totale concentratie ≥ 1 %,
— een of meer als R 34 ingedeelde bĳtende stoffen met een
totale concentratie ≥ 5 %,
— een of meer als R 41 ingedeelde irriterende stoffen met een
totale concentratie ≥ 10 %,
— een of meer als R 36, R 37 of R 38 ingedeelde irriterende
stoffen met een totale concentratie ≥ 20 %,
— een of meer stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zĳn (categorie 1 of 2) met een totale concentratie
≥ 0,1 %,
— een of meer als R 60 of R 61 ingedeelde vergiftige stoffen
voor de voortplanting (categorie 1 of 2) met een totale
concentratie ≥ 0,5 %,
— een of meer als R 62 of R 63 ingedeelde vergiftige stoffen
voor de voortplanting (categorie 3) met een totale concentratie ≥ 5 %,
— een of meer als R 46 ingedeelde mutagene stoffen (categorie
1 of 2) met een totale concentratie ≥ 0,1 %,
— een of meer als R 40 ingedeelde mutagene stoffen (categorie
3) met een totale concentratie ≥ 1 %.
Artikel 3
De lidstaten kunnen in uitzonderlĳke gevallen op basis van
schriftelĳk bewĳsmateriaal dat op adequate wĳze door de
houder is verstrekt, beslissen dat een specifieke op de lĳst als

(1) De indeling en de R-nummers zĳn opgenomen in Richtlĳn 67/
548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing
van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlĳke stoffen (PB
196 van 16.8.1967, blz. 1) en de latere wĳzigingen daarvan. De
concentratiegrenzen zĳn ontleend aan Richtlĳn 88/379/EEG van de
Raad van 7 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlĳke preparaten (PB L 187 van 16.7.1988, blz. 14) en de latere wĳzigingen.
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gevaarlĳk aangeduide afvalstof geen van de in bĳlage III van
Richtlĳn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Onverminderd artikel 1, lid 4, tweede streepje, van Richtlĳn 91/
689/EEG kunnen de lidstaten in uitzonderlĳke gevallen
beslissen dat een op de lĳst als niet-gevaarlĳk aangeduide afvalstof een van de in bĳlage III van Richtlĳn 91/689/EEG
vermelde eigenschappen bezit. Al deze beslissingen van de
lidstaten worden jaarlĳks aan de Commissie meegedeeld. De
Commissie bundelt deze beslissingen en onderzoekt of de
communautaire lĳst van afvalstoffen en gevaarlĳke afvalstoffen
in het licht van deze beslissingen van de lidstaten dient te
worden gewĳzigd.
Artikel 4
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlĳk op
1 januari 2002 aan deze beschikking te voldoen.
Artikel 5
Beschikking 94/3/EG en Beschikking 94/904/EG worden met
ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.
Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 3 mei 2000.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Lĳst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlĳn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en
artikel 1, lid 4, van Richtlĳn 91/689/EEG betreffende gevaarlĳke afvalstoffen
Inleiding
1.

Dit is een geharmoniseerde lĳst van afvalstoffen die periodiek opnieuw zal worden bezien en indien nodig zal
worden aangepast overeenkomstig artikel 18 van Richtlĳn 75/442/EEG. Opneming van een materiaal in de lĳst
betekent echter niet dat dit materiaal ook in alle omstandigheden een afvalstof is. Dit is alleen het geval wanneer aan
de definitie van afvalstof in artikel 1, onder a), van Richtlĳn 75/442/EEG is voldaan.

2.

Voor de afvalstoffen die in de lĳst voorkomen gelden de bepalingen van Richtlĳn 75/442/EEG, tenzĳ artikel 2, lid 1,
onder b), van deze richtlĳn van toepassing is.

3.

De verschillende soorten afvalstoffen in de lĳst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cĳfers voor de
afvalstoffen en de code van twee en vier cĳfers boven de hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de
lĳst kan worden opgezocht:

3.1. Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de
bĳbehorende code van zes cĳfers voor de afvalstof (met uitzondering van de codes in deze hoofdstukken die op 99
eindigen). NB: de activiteiten in een specifieke installatie kunnen onder verschillende hoofdstukken vallen. Zo zĳn de
afvalstoffen van een autofabriek afhankelĳk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale
bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings).
3.2. Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden,
moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.
3.3. Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16
gebeuren.
3.4. Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code „99” (niet elders genoemd afval) worden
gebruikt in het deel van de lĳst dat overeenkomt met de bĳ de eerste stap bepaalde activiteit.
4.

Een afvalstof die op de lĳst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlĳke afvalstof overeenkomstig artikel 1,
lid 4, eerste streepje, van Richtlĳn 91/689/EEG. Voor deze afvalstoffen gelden de bepalingen van Richtlĳn 91/
689/EEG betreffende gevaarlĳke afvalstoffen, tenzĳ artikel 1, lid 5, van deze richtlĳn van toepassing is.

5.

In de zin van deze beschikking wordt onder „gevaarlĳke stof” verstaan: elke stof die overeenkomstig Richtlĳn
67/548/EEG, zoals gewĳzigd, als gevaarlĳk is of zal worden ingedeeld; onder „zwaar metaal” wordt verstaan: elke
verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium en tin,
met inbegrip van deze metalen in metallische vorm, voorzover deze als gevaarlĳke stof zĳn ingedeeld.

6.

Als een afvalstof door een algemene of specifieke verwĳzing naar gevaarlĳke stoffen als gevaarlĳk wordt aangeduid,
is de afvalstof alleen gevaarlĳk als deze stoffen in zodanig hoge concentraties (d.w.z. gewichtspercenten) aanwezig
zĳn daf de afvalstof een of meer van de in bĳlage III van Richtlĳn 91/689/EEG van de Raad vermelde eigenschappen
bezit. Wat de punten H3 tot en met H8, H10 en H11 betreft, is artikel 2 van deze beschikking van toepassing. Voor
de kenmerken H1, H2, H9 en H12 tot en met H14 bevat artikel 2 van deze beschikking momenteel geen
specificaties.

7.

Voor de nummering van de punten in de lĳst zĳn de volgende regels gebruikt: voor afvalstoffen die niet zĳn
gewĳzigd zĳn de codenummers van Beschikking 94/3/EG gebruikt. De codes van gewĳzigde afvalstoffen zĳn
geschrapt en worden niet opnieuw gebruikt om verwarring na de invoering van de nieuwe lĳst te voorkomen.
Afvalstoffen die zĳn toegevoegd krĳgen een code die niet in Beschikking 94/3/EG is gebruikt.
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INHOUDSOPGAVE
Hoofdstukken van de lĳst
(Codes van twee cĳfers)

01 Afval van exploratie, mĳnbouw, ertsconcentratie en verdere bewerking van mineralen en steengroeven
02 Afval van de primaire productie bĳ landbouw, tuinbouw, jacht, visserĳ en aquacultuur en de voedingsbereiding en
-verwerking
03 Afval van de houtverwerking en de productie van papier, karton, pulp, panelen en meubelen
04 Afval van de leer-, bont- en textielindustrie
05 Afval van petroleumraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool
06 Afval van anorganische chemische processen
07 Afval van organische chemische processen
08 Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), lĳm, kit en drukinkt
09 Afval van de fotografische industrie
10 Anorganisch afval van thermische processen
11 Anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen; non-ferrohydrometallurgie
12 Afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
13 Olieafval (exclusief spĳsolie, 05 en 12)
14 Afval van organische stoffen die als oplosmiddel zĳn gebruikt (exclusief 07 en 08)
15 Verpakkingsafval, absorbens, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)
16 Niet elders in de lĳst genoemd afval
17 Bouw- en sloopafval (inclusief wegenbouw)
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)
19 Afval van afvalverwerkingsinstallaties, externe waterzuiveringsinstallaties en waterleidingbedrĳven
20 Huishoudelĳk afval en soortgelĳk bedrĳfsafval, inclusief gescheiden ingezamelde fracties
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AFVAL VAN EXPLORATIE, MĲNBOUW, ERTSCONCENTRATIE EN VERDERE BEWERKING VAN
MINERALEN EN STEENGROEVEN

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 02

afval van ertsconcentratie

01 02 01

afval van ertsconcentratie bĳ metaalhoudende mineralen

01 02 02

afval van ertsconcentratie bĳ niet-metaalhoudende mineralen

01 03

afval van de verdere fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen

01 03 01

schilfers

01 03 02

stof- en poederachtig afval

01 03 03

slib van de aluminiumproductie

01 03 99

niet elders genoemd afval

01 04

afval van de verdere fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen

01 04 01

grind- en rotsafval

01 04 02

zand- en kleiafval

01 04 03

stof- en poederachtig afval

01 04 04

afval van de kali- en steenzoutverwerking

01 04 05

afval van het wassen en schoonmaken van mineralen

01 04 06

afval van het hakken en zagen van steen

01 04 99

niet elders genoemd afval

01 05

boorgruis en overig boorafval

01 05 01

oliehoudend boorgruis en -afval

01 05 02

bariethoudend boorgruis en -afval

01 05 03

chloorhoudend boorgruis en -afval

01 05 04

zoetwater boorgruis en -afval

01 05 99

niet elders genoemd afval

02

AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BĲ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERĲ EN
AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01

afval van de primaire productie

02 01 01

slib van wassen en schoonmaken

02 01 02

dierlĳke weefsels

02 01 03

plantaardige weefsels

02 01 04

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

02 01 05*

agrochemisch afval

02 01 06

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

02 01 07

afval van bosexploitatie

02 01 99

niet elders genoemd afval

02 02

afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlĳke oorsprong

02 02 01

slib van wassen en schoonmaken

02 02 02

dierlĳk weefsel

02 02 03

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 02 04

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 02 99

niet elders genoemd afval

02 03

afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spĳsolie, cacao en koffie, de
productie van conserven en de verwerking van tabak

02 03 01

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

02 03 02

afval van conserveermiddelen

02 03 03

afval van oplosmiddelenextractie
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02 03 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 03 05

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

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 ter plaatse behandeld afvalwater

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 ter plaatse behandeld afvalwater

02 05 99

niet elders genoemd afval

02 06

afval van bakkerĳen en de banketbakkersindustrie

02 06 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 02

afval van conserveermiddelen

02 06 03

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 06 99

niet elders genoemd afval

02 07

afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en
chocolademelk)

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 ter plaatse behandeld afvalwater

02 07 99

niet elders genoemd afval

03

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

03 01

afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01

bast- en kurkafval

03 01 02

zaagsel

03 01 03

schaafsel, spaanders en restanten 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 03

afval van de productie en bewerking van pulp, papier en karton

03 03 01

bast

03 03 02

bezinksel en „green liquor” slib (afkomstig van de verwerking van „black liquor”)

03 03 03

bleekslib van hypochloriet- en chloorprocessen

03 03 04

bleekslib van andere bleekprocessen

03 03 05

ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 06

vezel- en papierslib

03 03 07

afval van papier- en kartonrecycling

03 03 99

niet elders genoemd afval
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04

AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01

afval van de leer- en bontindustrie

04 01 01

schraapafval

04 01 02

loofafval

04 01 03*

ontvettingsafval met oplosmiddelen zonder vloeibare fase

04 01 04

chroomhoudende looivloeistof

04 01 05

chroomvrĳe looivloeistof

04 01 06

chroomhoudend slib, met name van ter plaatse behandeld afvalwater

04 01 07

chroomvrĳ slib, met name van ter plaatse behandeld afvalwater

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 01

afval van onverwerkte textielvezels en andere natuurlĳke vezelmaterialen met een hoofdzakelĳk plantaardige oorsprong

04 02 02

afval van onverwerkte textielvezels met een hoofdzakelĳk dierlĳke oorsprong

04 02 03

afval van hoofdzakelĳk kunstmatige of synthetische onverwerkte textielvezels

04 02 04

afval van onverwerkte gemengde textielvezels vóór spinnen en weven

04 02 05

afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelĳk plantaardige oorsprong

04 02 06

afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelĳk dierlĳke oorsprong

04 02 07

afval van hoofdzakelĳk kunstmatige of synthetische verwerkte textielvezels

04 02 08

afval van verwerkte gemengde textielvezels

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 met organische oplosmiddelen

04 02 15

ander afval van afwerking dan onder 04 02 14 is vermeld

04 02 16*

kleurstoffen en pigmenten met gevaarlĳke stoffen

04 02 17

andere kleurstoffen en pigmenten dan onder 04 02 16 zĳn vermeld

04 02 19*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

04 02 20

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 04 02 19 is vermeld

04 02 99

niet elders genoemd afval

05

AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL

05 01

olieachtig slib en vast afval

05 01 02

ontzoutingsslib

05 01 03*

tankbodemslib

05 01 04*

zuur alkylslib

05 01 05*

gemorste olie

05 01 06

slib van installaties, gereedschap en onderhoudswerkzaamheden

05 01 07*

zure teer

05 01 08*

overige teer

05 01 09*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

05 01 10

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 05 01 09 is vermeld

05 01 99

niet elders genoemd afval

05 02

niet-olieachtig slib en vast afval

05 02 01

ketelvoedingwaterslib

05 02 02

afval van koeltorens

05 02 99

niet elders genoemd afval
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05 04

afgewerkte bleekaarde

05 04 01*

afgewerkte bleekaarde

05 05

olieontzwavelingsafval

05 05 01

zwavelhoudend afval

05 05 99

niet elders genoemd afval

05 06

afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01*

zure teer

05 06 02

asfalt

05 06 03*

overige teer

05 06 04

afval van koeltorens

05 06 99

niet elders genoemd afval

05 07

afval van aardgaszuivering

05 07 01*

kwikhoudend slib

05 07 02

zwavelhoudend afval

05 07 99

niet elders genoemd afval

05 08

afval van olieregeneratie

05 08 01*

afgewerkte bleekaarde

05 08 02*

zure teer

05 08 03*

overiger teer

05 08 04*

olie/watermengsel van olieregeneratie

05 08 99

niet elders genoemd afval

06

AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

06 01

zure oplossingen

06 01 01*

zwavelzuur en zwavelig zuur

06 01 02*

zoutzuur

06 01 03*

waterstoffluoride

06 01 04*

fosfor- en fosforig zuur

06 01 05*

salpeter- en salpeterig zuur

06 01 99*

niet elders genoemd afval

06 02

basische oplossingen

06 02 01*

calciumhydroxide

06 02 02*

soda

06 02 03*

ammoniumhydroxide

06 02 99*

niet elders genoemd afval

06 03

zoutafval en oplossingen daarvan

06 03 01

carbonaten (exclusief 02 04 02)

06 03 02

zoutoplossingen die sulfaat, sulfiet of sulfide bevatten

06 03 03

vaste zouten die sulfaat, sulfiet of sulfide bevatten

06 03 04

zoutoplossingen die chloride, fluoride of halogenide bevatten

06 03 05

vaste zouten die chloride, fluoride of halogenide bevatten

06 03 06

zoutoplossingen die fosfaat en verwante vaste zouten bevatten

06 03 07

fosfaat en verwante vaste zouten

06 03 08

zoutoplossingen die nitraat en verwante verbindingen bevatten

06 03 09

vaste zouten die nitriden bevatten (nitrometaalverbindingen)

06 03 10

vaste zouten die ammoniumzouten bevatten

06 03 11*

zouten en oplossingen die cyanide bevatten

06 03 12

zouten en oplossingen die organische verbindingen bevatten

06 03 99

niet elders genoemd afval

6.9.2000

6.9.2000

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

06 04

metaalhoudend afval

06 04 01

metaaloxiden

06 04 02*

metaalzouten (exclusief 06 03)

06 04 03*

arseenhoudend afval

06 04 04*

kwikhoudend afval

06 04 05*

afval met andere zware metalen

06 04 99

niet elders genoemd afval

06 05

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

06 05 02*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

06 05 03

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 06 05 02 is vermeld

06 06

afval van chemische processen met zwavel (productie en omzetting) en ontzwavelingsprocessen

06 06 01

zwavelhoudend afval

06 06 99

niet elders genoemd afval

06 07

afval van chemische processen met halogenen

06 07 01*

asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02*

actieve kool van de chloorbereiding

06 07 99

niet elders genoemd afval

06 08

afval van de productie van silicium en siliciumderivaten

06 08 01

afval van de productie van silicium en siliciumderivaten

06 09

afval van chemische processen met fosfor

06 09 01

fosfo(r)gips

06 09 02

fosforhoudende slakken

06 09 99

niet elders genoemd afval

06 10

afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding

06 10 01

afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding

06 11

afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen

06 11 01

gips van de productie van titaandioxide

06 11 99

niet elders genoemd afval

06 13

afval van andere anorganische chemische processen

06 13 01*

anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen

06 13 02*

afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

06 13 03

roet

06 13 04*

afval van asbestverwerking

06 13 99

niet elders genoemd afval

07

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën

07 01 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 11*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 01 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 01 11 is vermeld

07 01 99

niet elders genoemd afval

L 226/11

L 226/12

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL
07 02

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en
kunstvezels

07 02 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 11*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 02 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 02 11 is vermeld

07 02 13

kunststofafval

07 02 99

niet elders genoemd afval

07 03

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten
(exclusief 06 11)

07 03 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 11*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 03 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 03 11 is vermeld

07 03 99

niet elders genoemd afval

07 04

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief 02 01 05)

07 04 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

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 ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 04 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 04 11 is vermeld

07 04 99

niet elders genoemd afval

07 05

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten

07 05 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 11*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 05 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 05 11 is vermeld

07 05 99

niet elders genoemd afval
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07 06

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten

07 06 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 11*

slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 06 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 06 11 is vermeld

07 06 99

niet elders genoemd afval

07 07

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fĳnchemicaliën en niet elders genoemde
chemische producten

07 07 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04*

overige organsiche 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 ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlĳke stoffen

07 07 12

ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder 07 07 11 is vermeld

07 07 99

niet elders genoemd afval

08

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF,
LAK EN EMAIL), LĲM, KIT EN DRUKINKT

08 01

afval van bereiding, formulering, levering, gebruik en verwĳdering van verf en lak

08 01 11*

afval van verf en lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 01 12

ander afval van verf en lak dan onder 08 01 11 is vermeld

08 01 13*

slib van verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 01 14

ander slib van verf of lak dan onder 08 01 13 is vermeld

08 01 15*

waterig slib met verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 01 16

ander waterig slib met verf of lak dan onder 08 01 15 is vermeld

08 01 17*

afval van verf- en lakverwĳdering met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 01 18

ander afval van verf- en lakverwĳdering dan onder 08 01 17 is vermeld

08 01 19*

waterige suspensies met verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 01 20

andere waterige suspensies met verf of lak dan onder 08 01 19 zĳn vermeld

08 01 21*

afval van verf- of lakverwĳderaar

08 01 99

niet elders genoemd afval

08 02

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van andere coatings (inclusief keramisch
materiaal)

08 02 01

afval-coatingpoeder

08 02 02

waterig slib met keramisch materiaal

08 02 03

waterige suspensies met keramisch materiaal

08 02 99

niet elders genoemd afval

08 03

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt

08 03 01*

afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 02*

afvalinkt met niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 03

afval van inkt op waterbasis

08 03 04

opgedroogde inkt
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08 03 05*

inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 06*

inktslib met niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 07

waterig slib met inkt

08 03 08

waterig vloeibaar afval met inkt

08 03 09

tonerafval (inclusief patronen)

08 03 10*

afval van voor reiniging gebruikte organische oplosmiddelen

08 03 11*

afval van etsoplossingen

08 03 99

niet elders genoemd afval

08 04

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lĳm en kit (inclusief vochtwerende
producten)

08 04 09*

afval van lĳm en kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 04 10

ander afval van lijm en kit dan onder 08 04 09 is vermeld

08 04 11*

slib van lĳm en kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 04 12

ander slib van lĳm en kit dan onder 08 04 11 is vermeld

08 04 13*

waterig slib met lĳm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 04 14

ander waterig slib met lĳm of kit dan onder 08 04 13 is vermeld

08 04 15*

waterig vloeibaar afval met lĳm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlĳke stoffen

08 04 16

ander waterig vloeibaar afval met lĳm of kit dan onder 08 04 15 is vermeld

08 04 99

niet elders genoemd afval

08 05

niet elders 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

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 met zilver of zilververbindingen

09 01 08

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

09 01 10

wegwerpcamera's zonder batterĳen

09 01 11*

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

09 01 12

andere wegwerpcamera's met batterĳen dan onder 09 01 11 zijn vermeld

09 01 99

niet elders genoemd afval

10

ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 01

afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)

10 01 01

bodemas

10 01 02

koolvliegas

10 01 03

vliegas van turf en (onbehandeld) hout

10 01 04*

olievliegas

10 01 05

calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

10 01 06

overig afval van gasreiniging in vaste vorm

10 01 07

calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in slibvorm

10 01 08

overig afval van gasreiniging in slibvorm

10 01 09*

zwavelzuur

10 01 11

waterig slib van ketelreiniging

10 01 12

ovenpuin

10 01 13*

vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen

10 01 99

niet elders genoemd afval
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10 02

afval van de ĳzer- en staalindustrie

10 02 01

afval van de verwerking van slakken

10 02 02

onverwerkte slakken

10 02 05

overig slib

10 02 06

ovenpuin

10 02 07*

vast afval van gasreiniging van elektro-ovens met gevaarlĳke stoffen

10 02 08

ander vast afval van gasreiniging van elektro-ovens dan onder 10 02 07 is vermeld

10 02 09

vast afval van gasreiniging van andere ĳzer- en staalprocessen

10 02 10

walshuid

10 02 11*

afval van koelwaterreiniging met olie

10 02 12

overig afval van koelwaterreiniging

10 02 13*

slib van gasreiniging met gevaarlĳke stoffen

10 02 14

ander slib van gasreiniging dan onder 10 02 13 is vermeld

10 02 99

niet elders genoemd afval

10 03

afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 01*

teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 03 02

anodeafval

10 03 04*

primaire smeltslakken/white drosses

10 03 05

aluminiumstof

10 03 06

gebruikte koolstofstrips en vuurvaste materialen van elektrolyse

10 03 07*

ovenpuin

10 03 08*

zoutslakken van secundaire smelt

10 03 09*

black drosses van secundaire smelt

10 03 10*

afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 03 11

rookgasstof

10 03 12

overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

10 03 13

vast afval van gasreiniging

10 03 14

slib van gasreiniging

10 03 15*

skimmings die brandbaar zĳn of waaruit bĳ contact met water gevaarlĳke hoeveelheden brandbare gassen
vrĳkomen

10 03 16

andere skimmings dan onder 10 03 15 is vermeld

10 03 99

niet elders genoemd afval

10 04

afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01*

slakken (primaire en secundaire smelt)

10 04 02*

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

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 van gasreiniging

10 04 08

ovenpuin

10 04 99

niet elders genoemd afval

10 05

afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01*

slakken (primaire en secundaire smelt)

10 05 02

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 05 03*

rookgasstof

10 05 04

overige deeltjes en stof

10 05 05*

vast afval van gasreiniging

10 05 06*

slib van gasreiniging

10 05 07

ovenpuin

10 05 99

niet elders genoemd afval
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10 06

afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 01

slakken (primaire en secundaire smelt)

10 06 02

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 06 03*

rookgasstof

10 06 04

overige deeltjes en stof

10 06 05*

afval van elektrolytische raffinage

10 06 06*

vast afval van gasreiniging

10 06 07*

slib van gasreiniging

10 06 08

ovenpuin

10 06 99

niet elders genoemd afval

10 07

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

10 07 01

slakken (primaire en secundaire smelt)

10 07 02

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 07 03

vast afval van gasreiniging

10 07 04

overige deeltjes en stof

10 07 05

slib van gasreiniging

10 07 06

ovenpuin

10 07 99

niet elders genoemd afval

10 08

afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie

10 08 01

slakken (primaire en secundaire smelt)

10 08 02

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 08 03

rookgasstof

10 08 04

overige deeltjes en stof

10 08 05

vast afval van gasreiniging

10 08 06

slib van gasreiniging

10 08 07

ovenpuin

10 08 99

niet elders genoemd afval

10 09

afval van ĳzergieten

10 09 01

gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zĳn gebruikt

10 09 02

gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zĳn gebruikt

10 09 03

ovenslak

10 09 04

ovenstof

10 09 99

niet elders genoemd afval

10 10

afval van non-ferrogieten

10 10 01

gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zĳn gebruikt

10 10 02

gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zĳn gebruikt

10 10 03

ovenslak

10 10 04

ovenstof

10 10 99

niet elders genoemd afval

10 11

afval van de fabricage van glas en glasproducten

10 11 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 11 02

glasafval

10 11 03

afval van vezelmateriaal op basis van glas

10 11 04

rookgasstof

10 11 05

overige deeltjes en stof

10 11 06

vast afval van gasreiniging

10 11 07

slib van gasreiniging

10 11 08

ovenpuin

10 11 99

niet elders genoemd afval
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10 12

afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen

10 12 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 12 02

rookgasstof

10 12 03

overige deeltjes en stof

10 12 04

vast afval van gasreiniging

10 12 05

slib van gasreiniging

10 12 06

afgedankte vormen

10 12 07

ovenpuin

10 12 99

niet elders genoemd afval

10 13

afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan
zĳn gemaakt

10 13 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 13 02

afval van de fabricage van asbestcement

10 13 03

afval van overige composietmaterialen op basis van cement

10 13 04

afval van het branden en blussen van kalk

10 13 05

vast afval van gasreiniging

10 13 06

overige deeltjes en stof

10 13 07

slib van gasreiniging

10 13 08

ovenpuin

10 13 99

niet elders genoemd afval

11

ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN
METALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE

11 01

vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bĳvoorbeeld galvanische
processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten)

11 01 01*

cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom

11 01 02*

cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen

11 01 03*

cyanidevrĳ afval met chroom

11 01 04

cyanidevrĳ afval zonder chroom

11 01 05*

zure beitsoplossingen

11 01 06*

niet elders genoemde zuren

11 01 07*

niet elders genoemde basen

11 01 08*

slib van fosfaatbehandeling

11 02

afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 01

slib van de koper-hydrometallurgie

11 02 02*

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

11 02 03

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

11 02 04

niet elders genoemd slib

11 03

slib en stoffen van ontlaatprocessen

11 03 01*

cyanidehoudend afval

11 03 02*

overig afval

11 04

overig niet elders genoemd anorgansich metaalhoudend afval

11 04 01

overig niet elders genoemd anorganisch metaalhoudend afval

12

AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN
EN KUNSTSTOFFEN

12 01

afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snĳden en vĳlen)

12 01 01

ferrometaalvĳlsel en -krullen

12 01 02

overige ferrometaaldeeltjes

12 01 03

non-ferrometaalvĳlsel en -krullen

12 01 04

overige non-ferrometaaldeeltjes
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12 01 05

kunststofdeeltjes

12 01 06*

afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies)

12 01 07*

afval van halogeenvrĳe machineolie (geen emulsies)

12 01 08*

afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking

12 01 09*

afval van halogeenvrĳe emulsies voor machinale bewerking

12 01 10*

synthetische machineolie

12 01 11*

slib van machinale bewerking

12 01 12*

afgewerkte wassen en vetten

12 01 13

lasafval

12 01 99

niet elders genoemd afval

12 02

afval van mechanische oppervlaktebehandeling (stralen, slĳpen, wetten, schuren, polĳsten)

12 02 01

afgewerkt straalgrit

12 02 02

slib van slĳpen, wetten en schuren

12 02 03

polĳstslib

12 02 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 (exclusief spĳsolie, 05 en 12)

13 01

afval van hydraulische olie en remvloeistof

13 01 01*

hydraulische olie met PCB's of PCT's

13 01 02*

overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 03*

niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 04*

gechloreerde emulsies

13 01 05*

niet-gechloreerde emulsies

13 01 06*

hydraulische olie die alleen minerale olie bevat

13 01 07*

overige hydraulische olie

13 01 08*

remvloeistof

13 02

afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 01*

gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 02*

niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 03*

overige motor-, transmissie- en smeerolie

13 03

afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01*

olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht met PCB's of PCT's

13 03 02*

overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 03*

niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 04*

synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 05*

minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 04

ruimolie

13 04 01*

ruimolie van de binnenvaart

13 04 02*

ruimolie uit de kadeafvoer

13 04 03*

ruimolie van de overige scheepvaart

13 05

inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01*

vaste stoffen uit olie/waterscheiders

13 05 02*

slib uit olie/waterscheiders

13 05 03*

opvangerslib

13 05 04*

ontzouterslib of -emulsie

13 05 05*

overige emulsies
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13 06

niet elders genoemd olieafval

13 06 01*

niet elders genoemd olieafval

14

AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZIJN GEBRUIKT (exclusief 07 en 08)

14 01

afval van metaalontvetting en machineonderhoud

14 01 01*

chloorfluorkoolwaterstoffen

14 01 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 04*

halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 05*

halogeenvrĳe mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 06*

slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 01 07*

slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02

afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurproducten

14 02 01*

gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 02 02*

mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 03*

slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 04*

slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 03

afval uit de elektronica-industrie

14 03 01*

chloorfluorkoolwaterstoffen

14 03 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 03*

oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 04*

slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 05*

slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 04

afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrĳfgas

14 04 01*

chloorfluorkoolwaterstoffen

14 04 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 04*

slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 04 05*

slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 05

afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen)

14 05 01*

chloorfluorkoolwaterstoffen

14 05 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 04*

slib met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 05 05*

slib met andere oplosmiddelen

15

VERPAKKINGSAFVAL, ABSORBENS, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE
KLEDING (niet elders genoemd)

15 01

verpakking

15 01 01

papieren en kartonnen verpakking

15 01 02

kunststof verpakking

15 01 03

houten verpakking

15 01 04

metalen verpakking

15 01 05

samengestelde verpakking

15 01 06

gemengde verpakking

15 01 07

glazen verpakking

15 01 08*

verpakking die resten van gevaarlĳke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is
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15 02

absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

15 02 02*

absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlĳke stoffen verontreinigd
zĳn

15 02 03

andere absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding dan onder 15 02 02 zĳn vermeld

16

NIET ELDERS IN DE LĲST GENOEMD AFVAL

16 01

afgedankte auto's en onderdelen daarvan

16 01 03

afgedankte banden

16 01 04

sloopauto's

16 01 06

afgedankte voertuigen waaruit de vloeistoffen zĳn afgetapt en andere gevaarlĳke onderdelen zĳn verwĳderd

16 01 99

niet elders genoemd afval

16 02

afgedankt materiaal en onderdelen daarvan

16 02 09*

transformatoren en condensatoren met PCB's of PCT's

16 02 10*

ander afgedankt materiaal dat PCB's of PCT's bevat of daarmee verontreinigd is, dan onder 16 02 09 is
vermeld

16 02 11*

afgedankt materiaal met chloorfluorkoolwaterstoffen

16 02 12*

afgedankt materiaal met vrĳe asbestvezels

16 02 13*

ander afgedankt materiaal met gevaarlĳke stoffen dan onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 is vermeld

16 02 14

ander afgedankt materiaal dan onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 is vermeld

16 02 15*

uit afgedankt materiaal verwĳderde gevaarlĳke onderdelen

16 02 16

andere uit afgedankt materiaal verwĳderde onderdelen dan onder 16 02 15 zĳn vermeld

16 03

afgekeurde charges

16 03 01

anorganische afgekeurde charges

16 03 02

organische afgekeurde charges

16 04

explosief afval

16 04 01*

munitie-afval

16 04 02*

vuurwerkafval

16 04 03*

overig explosief afval

16 05

gassen en chemicaliën in houders

16 05 01

industriële gassen in hogedrukcilinders, LPG-containers en industriële aerosolhouders (inclusief halonen)

16 05 02

overig afval met anorganische chemicaliën, bĳv. niet elders genoemde labchemicaliën, bluspoeder

16 05 03

overig afval met organische chemicaliën, bĳv. niet elders genoemde labchemicaliën

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*

elektrolyt uit batterĳen en accu's

16 07

afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 en 12)

16 07 01*

chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 02*

oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 03*

oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 04*

chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 05*

chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging

16 07 06*

oliehoudend afval van opslagtankreiniging

16 07 07

vast afval van scheepsladingen

16 07 99

niet elders genoemd afval
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16 08

afgewerkte katalysatoren

16 08 01

afgewerkte katalysatoren met goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina (exclusief
16 08 07)

16 08 02*

afgewerkte katalysatoren met gevaarlĳke overgangsmetalen (1) of overgangsmetaalverbindingen

16 08 03

afgewerkte katalysatoren met andere overgangsmetalen (2) of overgangsmetaalverbindingen (exlusief
16 08 07)

16 08 04

afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers

16 08 05*

afgewerkte katalysatoren met fosforzuur

16 08 06*

afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zĳn gebruikt

16 08 07*

afgewerkte katalysatoren die met gevaarlĳke stoffen zĳn verontreinigd

17

BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW)

17 01

beton, stenen, tegels, keramische producten en gipsmateriaal

17 01 01

beton

17 01 02

stenen

17 01 03

tegels en keramische producten

17 01 04

gipsbouwmaterialen

17 01 05

asbesthoudend bouwmateriaal

17 02

hout, glas en kunststof

17 02 01

hout

17 02 02

glas

17 02 03

kunstsof

17 03

asfalt, teer en teerproducten

17 03 01

teerhoudend asfalt

17 03 02

asfalt (teervrĳ)

17 03 03

teer en teerproducten

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 08

kabels

17 05

grond en baggerspecie

17 05 03*

grond en stenen met gevaarlĳke stoffen

17 05 04

andere grond en stenen dan onder 17 05 03 zĳn vermeld

17 05 05*

baggerspecie met gevaarlĳke stoffen

17 05 06

andere baggerspecie dan onder 17 05 05 is vermeld

17 06

isolatiematerialen

17 06 01*

asbesthoudende isolatiematerialen

17 06 02

overige isolatiematerialen

17 07

gemengd bouw- en sloopafval

17 07 02*

gemengd bouw- en sloopafval of gescheiden fracties daarvan met gevaarlĳke stoffen

17 07 03

ander gemengd bouw- en sloopafval dan onder 17 07 02 is vermeld
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AFVAL VAN DE GEZONDERHEIDSZORG 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 preventie van ziektes bĳ de mens

18 01 01

scherpe voorwerpen (exlusief 18 01 03)

18 01 02

lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)

18 01 03*

afval waarvan de ophaling en verwerking zĳn onderworpen aan speciale richtlĳnen teneinde infectie te
voorkomen

18 01 04

afval waarvan de ophaling en verwerking niet zĳn onderworpen aan speciale richtlĳnen teneinde infectie te
voorkomen (b.v. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

18 01 06*

chemicaliën die geheel of gedeeltelĳk uit gevaarlĳke stoffen bestaan

18 01 07

andere chemicaliën dan onder 18 01 06 zĳn vermeld

18 01 08*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 01 09

andere geneesmiddelen dan onder 18 01 08 zĳn vermeld

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 ophaling en verwerking zĳn onderworpen aan speciale richtlĳnen teneinde infectie te
voorkomen

18 02 03

afval waarvan de ophaling en verwerking niet zĳn onderworpen aan speciale richtlĳnen teneinde infectie te
voorkomen

18 02 05*

chemicaliën die geheel of gedeeltelĳk uit gevaarlĳke stoffen bestaan

18 02 06

andere chemicaliën dan onder 18 02 05 zĳn vermeld

18 02 07*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 02 08

andere geneesmiddelen dan onder 18 02 07 zĳn vermeld

19

AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN WATERLEIDINGBEDRĲVEN

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 met gevaarlĳke stoffen

19 01 12

andere bodemas en slakken dan onder 19 01 11 zĳn vermeld

19 01 13*

vliegas met gevaarlĳke stoffen

19 01 14

andere vliegas dan onder 19 01 13 is vermeld

19 01 15*

ketelas met gevaarlĳke stoffen

19 01 16

andere ketelas dan onder 19 01 15 is vermeld

19 01 17*

afval van pyrolyse met gevaarlĳke stoffen

19 01 18

ander afval van pyrolyse dan onder 19 01 17 is vermeld

19 01 99

niet elders genoemd afval

19 02

afval van de specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (b.v. verwĳdering van
chroom of cyanide of neutralisatie)

19 02 01*

metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen

19 02 03

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit afvalstoffen die niet als gevaarlĳk zĳn ingedeeld

19 02 04*

voorgemengd afval dat ten minste één afvalstof bevat die als gevaarlĳk is ingedeeld
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19 03

gestabiliseerd/verhard afval (3)

19 03 04*

als gevaarlĳk ingedeeld afval dat gedeeltelĳk (4) gestabiliseerd is

19 03 05

ander gestabiliseerd afval dan onder 19 03 04 is vermeld

19 03 06*

als gevaarlĳk ingedeeld afval dat verhard is

19 03 07

ander verhard afval dan onder 19 03 06 is vermeld

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

watering vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

19 05

afval van de aërobe behandeling van vast afval

19 05 01

niet-gecomposteerde fractie van huishoudelĳk en soortgelĳk afval

19 05 02

niet-gecomposteerde fractie van dierlĳk en plantaardig afval

19 05 03

afgekeurde compost

19 05 99

niet elders genoemd afval

19 06

afval van de anaërobe behandeling van afval

19 06 01

slib van de anaërobe behandeling van huishoudelĳk en soortgelĳk afval

19 06 02

slib van de anaërobe behandeling van dierlĳk en plantaardig afval

19 06 99

niet elders genoemd afval

19 07

percolatiewater van stortplaatsen

19 07 01

percolatiewater van stortplaatsen

19 08

niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 01

roostergoed

19 08 02

afval van zandvang

19 08 03*

vet/oliemengsel van olie/afvalwaterscheiding

19 08 04

slib van de behandeling van industrieel afvalwater

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 99

niet elders genoemd afval

19 09

afval van de bereiding van drinkwater of 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 met gevaarlĳke stoffen

19 10 04

andere lichte fracties dan onder 19 10 03 zĳn vermeld

19 10 05*

stof- en andere fracties met gevaarlĳk stoffen

19 10 06

andere stof- en andere fracties dan onder 19 10 05 zĳn vermeld
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20

HUISHOUDELĲK AFVAL EN SOORTGELĲK BEDRĲFSAFVAL, INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01

gescheiden ingezamelde fracties

20 01 01

papier en karton

20 01 02

glas

20 01 03

kleine stukken kunststof

20 01 04

overige kunststof

20 01 05

kleine stukken metaal (blikjes e.d.)

20 01 06

overig metaal

20 01 07

hout

20 01 08

organisch keukenafval

20 01 10

kleding

20 01 11

textiel

20 01 13*

oplosmiddelen

20 01 14*

zuren

20 01 15*

basisch afval

20 01 17*

fotochemicaliën

20 01 19*

pesticiden

20 01 21*

TL-buizen en ander kwikhoudend afval

20 01 22

spuitbussen

20 01 23*

afgedankte apparatuur met chloorfluorkoolwaterstoffen

20 01 25

spĳsolie en -vetten

20 01 26*

andere oliën en vetten dan onder 20 01 25 zĳn vermeld

20 01 27*

verf, inkt, lĳm en hars met gevaarlĳke stoffen

20 01 28

andere verf, inkt, lĳm en hars dan onder 20 01 27 is vermeld

20 01 29*

detergenten met gevaarlĳke stoffen

20 01 30

andere detergenten dan onder 20 01 29 zĳn vermeld

20 01 31*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

20 01 32

andere geneesmiddelen dan onder 20 01 31 zĳn vermeld

20 01 33*

gemengde batterĳen en accu's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterĳen en accu's

20 01 34

andere batterĳen en accu's dan onder 20 01 33 zĳn vermeld

20 01 35*

andere afgedankte apparatuur dan onder 20 01 21 en 20 01 23 is vermeld met gevaarlĳke onderdelen

20 01 36

andere afgedankte apparatuur dan onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 is vermeld

20 02

tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01

composteerbaar afval

20 02 02

grond en stenen

20 02 03

overig niet-composteerbaar afval

20 03

overig gemeentelĳk afval

20 03 01

gemengd gemeentelĳk afval

20 03 02

marktafval

20 03 03

veegvuil

20 03 04

slib van septic tanks

(1) Overgangsmetalen zĳn: scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium, hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ĳzer, nikkel,
zink, zirkonium, molybdeen, tantaal en renium.
(2) Zie voetnoot 1.
(3) Door stabilisatieprocessen veranderen de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval en wordt gevaarlĳk afval in niet-gevaarlĳk
afval omgezet. Door verhardingsprocessen verandert met behulp van additieven alleen de fysische toestand van het afval (b.v. van
vloeibaar in vast) zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen.
(4) Afval wordt als gedeeltelĳk gestabiliseerd beschouwd als gevaarlĳke bestanddelen die niet volledig in niet-gevaarlĳke bestanddelen zĳn
omgezet, na het stabilisatieproces op korte, middellange of lange termĳn in het milieu terecht zouden kunnen komen.
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