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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2015/2002 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2015
tot wijziging van de bijlagen IC en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen (1), en met name artikel 58, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie (2) ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad (3) houdt wijzigingen in met betrekking tot de gevaarlijke eigenschappen van
afvalstoffen, met het oog op overeenstemming met de bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad (4) ingevoerde wijzigingen. Daarbij worden de aanduidingen van de gevaarlijke
eigenschappen H1 tot en met H15 gewijzigd in HP1 tot en met HP15 om mogelijke verwarring met de in
Verordening (EG) nr. 1272/2008 gedefinieerde codes voor gevarenaanduidingen te voorkomen. Die verordening
is van toepassing met ingang van 1 juni 2015.

(2)

Bijlage IC bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, die specifieke instructies voor het invullen van het kennisgevingsen het vervoersdocument bevat, verwijst naar de vroegere benamingen van de gevaarlijke eigenschappen en moet
daarom dienovereenkomstig worden bijgewerkt.

(3)

Bij Besluit 2014/955/EU van de Commissie (5) wordt de lijst van afvalstoffen die is opgenomen in de bijlage bij
Beschikking 2000/532/EG van de Commissie (6) vervangen om rekening te houden met de wetenschappelijke en
technische vooruitgang. Besluit 2014/955/EU is van toepassing met ingang van 1 juni 2015.

(4)

Deel 2 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 bevat de lijst van afvalstoffen die is opgenomen
in de bijlage bij Beschikking 2000/532/EG. Als gevolg van de wijziging van Beschikking 2000/532/EG moet
bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 met de ingevoerde wijzigingen in overeenstemming worden
gebracht. Daarom moet de onderhavige verordening van toepassing zijn vanaf dezelfde datum als Verordening
(EU) nr. 1357/2014 en Besluit 2014/955/EU.

(5)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.
(2) Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 365 van 19.12.2014,
blz. 89).
(3) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een
aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
(4) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).
(5) Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van
afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 370 van 30.12.2014, blz. 44).
(6) Beschikking 2000/532/EG 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 (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3).
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De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van
Richtlijn 2008/98/EG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen IC en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

De bijlagen IC en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden als volgt gewijzigd:
1) Bijlage IC, punt IV.25, onder g), wordt vervangen door:
„g) Onderdeel viii): Vermeld hier, indien van toepassing, de betreffende H-code of H-codes, d.w.z. de codes waarmee de
door de afvalstof vertoonde gevaarlijke eigenschappen worden aangeven (zie de bij het kennisgevingsdocument
gevoegde lijst van afkortingen en codes). Indien geen sprake is van in het Verdrag van Bazel genoemde gevaarlijke
eigenschappen, maar het afval gevaarlijk is volgens bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees
Parlement en de Raad, vermeld dan de HP-code of HP-codes overeenkomstig deze bijlage III en zet „EU” achter de
HP-code (bv. HP14 EU).”.
2) In bijlage V wordt deel 2 vervangen door:
„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 metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen
bevat

01 03 08

niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 03 09

niet onder 01 03 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 steenzoutverwerking

01 04 12

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

(1) Afvalstoffen die met een asterisk zijn gemarkeerd, worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn
2008/98/EG. Voor de indeling van een afvalstof in een van de punten van de navolgende lijst zijn de delen „definities”, „beoordeling
en classificatie” en „lijst van afvalstoffen” in de bijlage bij Beschikking 2000/532/EG relevant.
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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

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 visserij

02 01 01

slib van wassen en schoonmaken

02 01 02

afval van dierlijke weefsels

02 01 03

afval van plantaardige weefsels

02 01 04

kunststofafval (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 voedsel 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
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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

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 dranken (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 meubelen

03 01 01

schors- en kurkafval

03 01 04*

zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten

03 01 05

niet onder 03 01 04 vallend 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 bevatten

03 02 99

niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

L 294/6

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

11.11.2015

03 03

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

03 03 01

schors- en houtafval

03 03 02

„green liquor”-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)

03 03 05

ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 07

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

03 03 08

afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton

03 03 09

kalkneerslagafval

03 03 10

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

03 03 11

niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

03 03 99

niet elders genoemd afval

04

AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01

afval van de leer- en de bontindustrie

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, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL

05 01

afval van petroleumraffinage

05 01 02*

ontzoutingsslib
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05 01 03*

tankbodemslib

05 01 04*

zuur alkylslib

05 01 05*

gemorste olie

05 01 06*

olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten

05 01 07*

zuurteer

05 01 08*

overige teer

05 01 09*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05 01 10

niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 01 11*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

05 01 12*

olie die zuren bevat

05 01 13

ketelvoedingwaterslib

05 01 14

afval van koeltorens

05 01 15*

afgewerkte bleekaarde

05 01 16

zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum

05 01 17

bitumen

05 01 99

niet elders genoemd afval

05 06

afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01*

zuurteer

05 06 03*

overige teer

05 06 04

afval van koeltorens

05 06 99

niet elders genoemd afval

05 07

afval van aardgaszuivering en -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
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06 02 04*

natrium- en kaliumhydroxide

06 02 05*

overige basen

06 02 99

niet elders genoemd afval

06 03

afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden

06 03 11*

vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten

06 03 13*

vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

06 03 14

niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

06 03 15*

metaaloxiden die zware metalen bevatten

06 03 16

niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden

06 03 99

niet elders genoemd afval

06 04

niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval

06 04 03*

arseenhoudend afval

06 04 04*

kwikhoudend afval

06 04 05*

afval dat andere zware metalen bevat

06 04 99

niet elders genoemd afval

06 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 05 02*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

06 05 03

niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 06

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

06 06 02*

afval dat gevaarlijke sulfiden bevat

06 06 03

niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat

06 06 99

niet elders genoemd afval

06 07

afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen

06 07 01*

asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02*

actieve kool van de chloorbereiding

06 07 03*

bariumsulfaatslib dat kwik bevat

06 07 04*

oplossingen en zuren, bv. contactzuur

06 07 99

niet elders genoemd afval

06 08

afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten

06 08 02*

afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat

06 08 99

niet elders genoemd afval

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 daarmee is verontreinigd

06 09 04

niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval

06 09 99

niet elders genoemd afval
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06 10

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

06 10 02*

afval dat gevaarlijke stoffen bevat

06 10 99

niet elders genoemd afval

06 11

afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen

06 11 01

calciumhoudend 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, houtverduurzamingsmiddelen 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

07

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01

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

07 01 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 01 12

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 01 99

niet elders genoemd afval

07 02

afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 02 12

niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 02 13

kunststofafval
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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 (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 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 (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtver
duurzamingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden

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 afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 04 12

niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 04 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

07 04 99

niet elders genoemd afval

07 05

afval van BFLG van farmaceutische producten

07 05 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
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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 moederlogen

07 06 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 06 12

niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 06 99

niet elders genoemd afval

07 07

afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten

07 07 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 07 12

niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 07 99

niet elders genoemd afval

08

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

08 01

afval van BFLG en verwijdering van verf en lak

08 01 11*

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 12

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

08 01 13*

slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 14

niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
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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

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 gevaarlijke stoffen bevat

08 04 10

niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

08 04 11*

slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 12

niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit

08 04 13*

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

08 04 14

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

08 04 15*

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

08 04 16

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

09 01 03*

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

09 01 04*

fixeervloeistof

09 01 05*

bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 06*

zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

09 01 07

fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten

09 01 08

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

09 01 10

wegwerpcamera's zonder batterijen

09 01 11*

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

09 01 12

niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen

09 01 13*

niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terugwinning van zilver

09 01 99

niet elders genoemd afval

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 vallende 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 bodemas, 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
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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

10 01 23

niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging

10 01 24

wervelbedzand

10 01 25

afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales

10 01 26

afval van koelwaterzuivering

10 01 99

niet elders genoemd afval

10 02

afval van de ijzer- en staalindustrie

10 02 01

afval van de verwerking van slakken

10 02 02

onverwerkte slakken

10 02 07*

vast afval van 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 anodefabricage

10 03 19*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 20

niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof

10 03 21*

overige deeltjes en stof (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

10 03 25*

slib en filterkoek van gasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
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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 zoutslakken en black drosses

10 03 99

niet elders genoemd afval

10 04

afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01*

slakken van primaire en secundaire productie

10 04 02*

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 04 03*

calciumarsenaat

10 04 04*

rookgasstof

10 04 05*

overige deeltjes en stof

10 04 06*

vast afval van gasreiniging

10 04 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 04 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 04 10

niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 04 99

niet elders genoemd afval

10 05

afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01

slakken van primaire en secundaire productie

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

10 06 07*

slib en filterkoek van gasreiniging
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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 platinametallurgie

10 07 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 07 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 07 03

vast afval van gasreiniging

10 07 04

overige deeltjes en stof

10 07 05

slib en filterkoek van gasreiniging

10 07 07*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 07 08

niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering

10 07 99

niet elders genoemd afval

10 08

afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie

10 08 04

deeltjes en stof

10 08 08*

zoutslakken van primaire en secundaire productie

10 08 09

overige slakken

10 08 10*

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

10 08 11

niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings

10 08 12*

teerhoudend afval van de anodefabricage

10 08 13

niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 08 14

anodeafval

10 08 15*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 08 16

niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof

10 08 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 08 18

niet onder 10 08 17 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

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
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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

10 11 11*

glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathode
straalbuizen)

10 11 12

niet onder 10 11 11 vallend glasafval

10 11 13*

slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 14

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

10 11 15*

vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 16

niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging

10 11 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
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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 pleistermortel en producten die hiervan zijn ge
maakt

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 asbestcement

10 13 11

niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen

10 13 12*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 13 13

niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging

10 13 14

betonafval en betonslib

10 13 99

niet elders genoemd afval

10 14

afval van crematoria

10 14 01*

afval van gasreiniging dat kwik bevat

11

AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN COATING VAN METALEN EN ANDERE MATERIA
LEN; 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
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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 gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 16*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

11 01 98*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 99

niet elders genoemd afval

11 02

afval van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 02*

slib van de zinkhydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)

11 02 03

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

11 02 05*

afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

11 02 06

niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen

11 02 07*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

11 02 99

niet elders genoemd afval

11 03

slib en vaste stoffen van temperingsprocessen

11 03 01*

cyanidehoudend afval

11 03 02*

overig afval

11 05

afval van thermische galvanisatieprocessen

11 05 01

hardzink

11 05 02

zinkas

11 05 03*

vast afval van gasreiniging

11 05 04*

fluxbad afval

11 05 99

niet elders genoemd afval

12

AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN
METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01

afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en
kunststoffen

12 01 01

ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 02

ferrometaalstof en -deeltjes

12 01 03

non-ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 04

non-ferrometaalstof en -deeltjes
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12 01 05

kunststofschaafsel en -krullen

12 01 06*

halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 07*

halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 08*

halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 09*

halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 10*

synthetische machineolie

12 01 12*

afgewerkte wassen en vetten

12 01 13

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 slijpmateriaal

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

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 smeerolie
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13 02 08*

overige motor-, transmissie- en smeerolie

13 03

afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01*

olie voor isolatie en warmteoverdracht die pcb's bevat

13 03 06*

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

13 03 07*

niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 08*

synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 09*

biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 10*

overige olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 04

bilge-olie

13 04 01*

bilge-olie van de binnenvaart

13 04 02*

bilge-olie uit de 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, KOELMIDDELEN EN DRIJFGASSEN (EXCLUSIEF 07 EN 08)

14 06

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

14 06 01*

chloorfluorkoolstoffen, HCFK's, HFK's

14 06 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

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
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15

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET EL
DERS GENOEMD)

15 01

verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

15 01 01

papieren en kartonnen verpakking

15 01 02

kunststofverpakking

15 01 03

houten verpakking

15 01 04

metalen verpakking

15 01 05

composietverpakking

15 01 06

gemengde verpakking

15 01 07

glazen verpakking

15 01 09

textielen verpakking

15 01 10*

verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

15 01 11*

metalen verpakking die een gevaarlijk vaste poreuze matrix (bv. asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

15 02

absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

15 02 02*

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kle
ding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

15 02 03

niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken 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 gevaarlijke onderdelen bevatten

16 01 07*

oliefilters

16 01 08*

onderdelen die kwik bevatten

16 01 09*

onderdelen die pcb's bevatten

16 01 10*

explosieve onderdelen (bv. airbags)

16 01 11*

remblokken die asbest bevatten

16 01 12

niet onder 16 01 11 vallende remblokken

16 01 13*

remvloeistoffen

16 01 14*

antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

16 01 15

niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen

16 01 16

tanks voor vloeibaar gas

16 01 17

ferrometalen
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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) be
vat

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 bestaan of deze bevatten

16 05 08*

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

(1) Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere
batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas enz.
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16 05 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 (exclusief 05 en 13)

16 07 08*

afval dat olie bevat

16 07 09*

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat

16 07 99

niet elders genoemd afval

16 08

afgewerkte katalysatoren

16 08 01

afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclu
sief 16 08 07)

16 08 02*

afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen van overgangsmeta
len bevatten

16 08 03

niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen 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 verontreinigd

16 09

oxiderende stoffen

16 09 01*

permanganaten, bv. kaliumpermanganaat

16 09 02*

chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat

16 09 03*

peroxiden, bv. waterstofperoxide

16 09 04*

niet elders genoemde oxiderende stoffen

16 10

waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt

16 10 01*

waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 10 02

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

16 10 03*

waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten

16 10 04

niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten

16 11

ovenpuin

16 11 01*

koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 02

niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen

16 11 03*

overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
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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 processen

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 gevaar
lijke 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

17 05

grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie

17 05 03*

grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten

17 05 04

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

17 05 05*

baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 06

niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
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17 05 07*

spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 08

niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

17 06

isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal

17 06 01*

asbesthoudend isolatiemateriaal

17 06 03*

overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat

17 06 04

niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

17 06 05*

asbesthoudende bouwmaterialen

17 08

gipshoudend bouwmateriaal

17 08 01*

gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

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, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is
verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren)

17 09 03*

overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

17 09 04

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

18

AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (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 (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 infec
tie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

18 01 06*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 01 07

niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

18 01 08*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 01 09

niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen

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 infec
tie te voorkomen

18 02 05*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 02 06

niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën
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18 02 07*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 02 08

niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen

19

AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING
VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 01

afval van de verbranding of pyrolyse van afval

19 01 02

uit bodemas verwijderde ferromaterialen

19 01 05*

filterkoek van gasreiniging

19 01 06*

waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

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 neu
tralisatie)

19 02 03

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit niet-gevaarlijke afvalstoffen

19 02 04*

voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat

19 02 05*

slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 06

niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling

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
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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

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/waterscheiders

19 08 11*

slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 12

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

19 08 13*

slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 14

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

19 08 99

niet elders genoemd afval

19 09

afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik
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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

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)
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19 12 11*

overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen be
vat

19 12 12

overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwer
king

19 13

afval van bodem- en grondwatersanering

19 13 01*

vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 02

niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering

19 13 03*

slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 04

niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering

19 13 05*

slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 06

niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering

19 13 07*

waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten

19 13 08

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

20

STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL
VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE 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

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
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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 dergelijke batterijen en accu's bevatten

20 01 34

niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's

20 01 35*

niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaar
lijke 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”

(1) Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere
batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas enz.
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VERORDENING (EU) 2015/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2015
tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende
communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (1), en met name artikel 8, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 808/2004 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de systematische productie
van Europese statistieken over de informatiemaatschappij.

(2)

Er zijn uitvoeringsbepalingen nodig om te bepalen welke gegevens moeten worden verstrekt voor het opstellen
van de statistieken in module 1: „Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij” en module 2: „Particulieren,
huishoudens en de informatiemaatschappij”, en om de termijnen voor de indiening ervan vast te stellen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het
Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De gegevens die moeten worden ingediend voor de productie van Europese statistieken over de informatiemaatschappij
zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 808/2004, zijn zoals omschreven in module 1:
„Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij” in bijlage I en module 2: „Particulieren, huishoudens en de informatie
maatschappij” in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

(1) PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.
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BIJLAGE I

Module 1: Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij
A. Onderwerpen en kenmerken daarvan
1. De voor het referentiejaar 2016 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 808/2004 zijn:
a) ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven;
b) gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven;
c) elektronische handel (e-commerce);
d) elektronisch zakendoen en organisatorische aspecten;
e) ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de behoefte aan ICT-vaardigheden;
f) belemmeringen voor het gebruik van ICT, internet en andere elektronische netwerken, e-handel en elektronisch
zakendoen;
g) toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek
en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”).
2. De volgende bedrijfskenmerken moeten worden verzameld:
a) ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven
i) voor alle bedrijven:
— computergebruik;
ii) voor bedrijven die computers gebruiken:
— (facultatief) aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die een computer
gebruiken voor zakelijke doeleinden.
b) Gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven
i)

voor bedrijven die computers gebruiken:
— toegang tot internet;
— verstrekken of verzenden van facturen;

ii) voor bedrijven die toegang hebben tot internet:
— aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die een computer met toegang tot
internet gebruiken voor zakelijke doeleinden;
— internetverbinding: DSL of andere soorten vaste breedbandverbinding;
— internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via een draagbaar apparaat via mobieletelefoonnet
werken („3G” of „4G”);
— (facultatief) internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via een draagbare computer via mobiele
telefoonnetwerken („3G” of „4G”);
— (facultatief) internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via andere draagbare apparaten, zoals
smartphones, via mobieletelefoonnetwerken („3G” of „4G”);
— aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die voor zakelijke doeleinden
beschikken over een door het bedrijf verstrekt draagbaar apparaat dat met internet kan worden
verbonden via mobieletelefoonnetwerken;
— verstrekking van draagbare apparatuur waarmee werknemers voor zakelijke doeleinden verbinding met
internet kunnen maken via mobieletelefoonnetwerken;
— beschikken over een website;
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— gebruik van sociale netwerken die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde
advertenties;
— gebruik van blogs of microblogs van bedrijven die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen
van betaalde advertenties;
— gebruik van websites voor het delen van multimedia-inhoud die niet uitsluitend worden gebruikt voor
het plaatsen van betaalde advertenties;
— gebruik van op wiki gebaseerde instrumenten voor kennisuitwisseling die niet uitsluitend worden
gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties;
iii) voor bedrijven die toegang hebben tot internet via DSL of andere soorten vaste breedbandverbinding:
— maximale downloadsnelheid van snelste vaste internetverbinding volgens contract in Mbit/s binnen de
volgende bandbreedtes: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];
iv) voor bedrijven met een website, informatie over de verlening van de volgende faciliteiten:
— beschrijving van goederen of diensten, prijslijsten;
— bestellingen, reserveringen of boekingen via internet;
— mogelijkheid voor bezoekers om via internet goederen of diensten te personaliseren of te ontwerpen;
— geplaatste bestellingen volgen of hun status nagaan;
— gepersonaliseerde inhoud op de website voor regelmatige/terugkerende bezoekers;
— links of verwijzingen naar de socialemediaprofielen van het bedrijf;
— (facultatief) bekendmaking van vacatures of onlinesollicitaties;
v) voor bedrijven die hun werknemers draagbare apparaten verschaffen voor een mobiele internetverbinding
voor zakelijke doeleinden:
— verstrekking van draagbare apparaten voor toegang tot het e-mailsysteem van het bedrijf;
— verstrekking van draagbare apparaten om toegang tot de documenten van het bedrijf te krijgen en deze
te kunnen wijzigen;
— verstrekking van draagbare apparatuur om specifieke voor het bedrijf ontwikkelde software te
gebruiken.
c) Elektronische handel (e-commerce)
i)

voor bedrijven die computers gebruiken:
— ontvangst van orders voor goederen of diensten via een website of een „app” (internetverkoop) in het
voorafgaande kalenderjaar;
— ontvangst van orders voor goederen of diensten via EDI-berichten (EDI-verkoop) in het voorafgaande
kalenderjaar;
— plaatsing van orders voor goederen of diensten via een website, een „app” of een EDI-bericht in het
voorafgaande kalenderjaar;

ii) voor bedrijven die orders hebben ontvangen die zijn geplaatst via een website of een „app” in het
voorafgaande kalenderjaar:
— waarde of percentage van de totale omzet van de e-verkoop die resulteerde uit via een website of een
„app” geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar;
— percentage van de e-verkoop (omzet) aan particuliere klanten (Business to Consumers: B2C) die
resulteerde uit via een website of een „app” geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar;
— percentage van de e-verkoop (omzet) aan andere bedrijven (Business to Business: B2B) en e-verkoop
aan overheidsinstanties (Business to Government: B2G) die resulteerde uit via een website of een „app”
geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar;
— (facultatief) gebruik van onlinebetalingssystemen voor verkoop via een website of een „app”, d.w.z.
betaling is geïntegreerd in het bestelproces;
— (facultatief) gebruik van offlinebetalingssystemen voor verkoop via een website of een „app”, d.w.z.
betaling is niet geïntegreerd in het bestelproces;
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iii) voor bedrijven die via EDI-berichten orders voor producten of diensten hebben ontvangen:
— waarde of percentage van de totale omzet van de e-verkoop die resulteerde uit via EDI-berichten
ontvangen orders in het voorafgaande kalenderjaar;
iv) voor bedrijven die via een website, een „app” of een EDI-bericht orders hebben geplaatst, is de volgende
informatie facultatief:
— plaatsing van orders voor goederen of diensten via een website of een „app” in het voorafgaande
kalenderjaar;
— plaatsing van orders voor goederen of diensten via EDI-berichten in het voorafgaande kalenderjaar;
— plaatsing van orders via een website, een „app” of een EDI-bericht voor goederen of diensten met een
waarde van minstens 1 % van de totale waarde van de aankopen in het voorafgaande kalenderjaar.
d) Elektronisch zakendoen en organisatorische aspecten
i)

voor bedrijven die computers gebruiken:
— (facultatief) analyse tijdens het voorafgaande kalenderjaar van „big data” met behulp van de gegevens
van de onderneming met slimme apparaten of sensoren als gegevensbron;
— (facultatief) analyse tijdens het voorafgaande kalenderjaar van „big data” met behulp van plaatsbepa
lingsgegevens als gegevensbron;
— (facultatief) analyse tijdens het voorafgaande kalenderjaar van „big data” met behulp van gegevens die
afkomstig zijn van sociale media als gegevensbron;
— (facultatief) analyse tijdens het voorafgaande kalenderjaar van „big data” met behulp van andere
gegevensbronnen, die niet in dit punt zijn gespecificeerd;

ii) voor bedrijven die „big data” analyseren:
— (facultatief) gebruik van de werknemers van het bedrijf voor de uitvoering van de analyse van „big
data”;
— (facultatief) gebruik van externe dienstverleners voor de uitvoering van de analyse van „big data”;
iii) voor bedrijven die computers gebruiken:
— verstrekking/verzending van facturen tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven, hetzij
in papieren vorm, hetzij in elektronische vorm;
— verstrekking/verzending van facturen tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan overheidsinstanties,
hetzij in papieren vorm, hetzij in elektronische vorm;
— verstrekking/verzending van facturen tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan particuliere klanten,
hetzij in papieren vorm, hetzij in elektronische vorm;
— percentage van alle tijdens het voorafgaande kalenderjaar ontvangen facturen in de vorm van elektro
nische facturen (e-facturen) in een standaardstructuur die geschikt is voor automatische verwerking;
— percentage van alle tijdens het voorafgaande kalenderjaar ontvangen facturen in papieren vorm of in
een elektronische vorm die niet geschikt is voor automatische verwerking;
iv) voor bedrijven die facturen aan andere bedrijven of overheidsinstanties hebben verstrekt/verzonden tijdens
het voorafgaande kalenderjaar:
— percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven of
overheidsinstanties werden verstrekt/verzonden in een standaardstructuur die geschikt is voor
automatische verwerking (e-facturen);
— percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven of
overheidsinstanties werden verstrekt/verzonden als facturen in een elektronische vorm die niet geschikt
is voor automatische verwerking;
— percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar alleen in papieren vorm aan
andere bedrijven of overheidsinstanties werden verstrekt/verzonden.
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e) ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de behoefte aan ICT-vaardigheden
i) voor bedrijven die computers gebruiken:
— ICT-specialisten in dienst hebben;
— in het voorafgaande kalenderjaar een vorm van opleiding hebben aangeboden die gericht is op de
ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor ICT-specialisten;
— in het voorafgaande kalenderjaar een vorm van opleiding hebben aangeboden die gericht is op de
ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor andere werknemers;
— aanwerving of poging tot aanwerving van ICT-specialisten in het voorafgaande kalenderjaar;
— uitvoering van de volgende ICT-taken in het voorafgaande kalenderjaar, onderverdeeld naar
„Voornamelijk door eigen werknemers met inbegrip van moederondernemingen of filialen”,
„Voornamelijk door externe leverancier” of „Niet van toepassing”:
— onderhoud van de ICT-infrastructuur (servers, computers, printers, netwerken);
— ondersteuning voor kantoorsoftware;
— ontwikkeling van bedrijfsbeheersoftware/-systemen;
— ondersteuning voor bedrijfsbeheersoftware/-systemen;
— ontwikkeling van webtoepassingen;
— ondersteuning voor webtoepassingen;
— beveiliging en gegevensbescherming;
ii) voor bedrijven die computers gebruiken en die in het voorafgaande kalenderjaar ICT-specialisten hebben
aangeworven of hebben getracht aan te werven:
— vacatures voor ICT-specialisten die moeilijk konden worden ingevuld.
f) Belemmeringen voor het gebruik van ICT, internet en andere elektronische netwerken, e-handel en
elektronisch zakendoen
i) voor bedrijven die computers gebruiken:
— (facultatief) belemmeringen die de verkoop via een website of „app” beperken of onmogelijk maken
doordat goederen of diensten niet geschikt zijn voor internetverkoop;
— (facultatief) belemmeringen die de verkoop via een website of „app” beperken of onmogelijk maken
wegens logistieke problemen;
— (facultatief) belemmeringen die de verkoop via een website of „app” beperken of onmogelijk maken
wegens betalingsproblemen;
— (facultatief) belemmeringen die de verkoop via een website of „app” beperken of onmogelijk maken
wegens problemen op het gebied van ICT-veiligheid of gegevensbescherming;
— (facultatief) belemmeringen die de verkoop via een website of „app” beperken of onmogelijk maken
wegens problemen in verband met het rechtskader;
— (facultatief) belemmeringen die de verkoop via een website of „app” beperken of onmogelijk maken
wegens de buitensporig hoge investeringskosten in verhouding tot de voordelen.
g) Toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf
elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”)
i)

voor bedrijven die toegang hebben tot internet:
— verlening van toegang op afstand tot het e-mailsysteem, documenten of toepassingen van het bedrijf;
— betaling van advertenties op internet;
— gebruik van cloudcomputingdiensten met uitzondering van gratis diensten;
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ii) voor bedrijven die betalen voor reclame op internet die gebruikmaakt van een van de volgende methoden
voor gerichte reclame:
— reclamemethode op basis van de inhoud van webpagina's of de door gebruikers ingevulde zoektermen;
— reclamemethode op basis van het volgen van activiteiten of profielen van internetgebruikers;
— reclamemethode op basis van de bepaling van de geografische locatie van internetgebruikers;
— elke andere methode voor gerichte reclame op internet die niet hierboven is gespecificeerd;
iii) voor bedrijven die toegang hebben tot internet en die cloudcomputingdiensten aankopen:
— gebruik van e-mail als cloudcomputingdienst;
— gebruik van kantoorsoftware als cloudcomputingdienst;
— hosting van de databank(en) van het bedrijf als cloudcomputingdienst;
— het opslaan van bestanden als cloudcomputingdienst;
— het gebruik van softwaretoepassingen voor financieel beheer of boekhouding als cloudcomputing
dienst;
— gebruik van beheer van klantgegevens (customer relationship management — CRM) als cloudcompu
tingdienst;
— gebruik van computervermogen waarop de eigen software van het bedrijf draait als cloudcomputing
dienst;
— gebruik van cloudcomputingdiensten op gedeelde servers van dienstverleners;
— gebruik van cloudcomputingdiensten op uitsluitend voor het bedrijf bestemde servers van dienstver
leners.
3. De volgende achtergrondkenmerken moeten voor alle bedrijven worden verzameld of verkregen uit alternatieve
bronnen:
— belangrijkste economische activiteit van het bedrijf in het voorafgaande kalenderjaar;
— gemiddeld aantal werknemers in het voorafgaande kalenderjaar;
— totale waarde van de omzet, met uitzondering van btw, in het voorafgaande kalenderjaar.
B. Toepassingsgebied
De in punt A, leden 2 en 3, vermelde kenmerken worden verzameld voor de volgende bedrijfscategoriëen:
1. Economische activiteit: bedrijven ingedeeld in de volgende categorieën van de NACE Rev. 2:
NACE-categorie

Beschrijving

Sectie C

„Industrie”

Sectie D, E

„Elektriciteit, gas en stoom, distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer”

Sectie F

„Bouwnijverheid”

Sectie G

„Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen”

Sectie H

„Vervoer en opslag”

Sectie I

„Verschaffen van accommodatie en maaltijden”

Sectie J

„Informatie en communicatie”
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Beschrijving

Sectie L

„Exploitatie van en handel in onroerend goed”

Afdelingen 69-74

„Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten”

Sectie N

„Administratieve en ondersteunende diensten”

Groep 95.1

„Reparatie van computers en communicatieapparatuur”;

2. Bedrijfsgrootte: bedrijven met tien of meer werknemers. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen
facultatief worden opgenomen;
3. Geografisch toepassingsgebied: bedrijven gevestigd op het grondgebied van de lidstaat.
C. Referentieperioden
De referentieperiode is 2015 voor de kenmerken die betrekking hebben op het voorafgaande kalenderjaar. De
referentieperiode is 2016 voor de overige kenmerken.
D. Uitsplitsingen van de gegevens
Voor de in deel A, punt 2, vermelde onderwerpen en de bijbehorende kenmerken worden de volgende achtergrond
kenmerken verstrekt:
1. Onderverdeling naar economische activiteit: overeenkomstig de volgende NACE Rev. 2-aggregaten:
NACE Rev. 2-aggregatie
voor de mogelijke berekening van nationale aggregaten

10-18
19-23
24-25
26-33
35-39
41-43
45-47
47
49-53
55
58-63
68
69-74
77-82
26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1
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NACE Rev. 2-aggregatie
voor de mogelijke berekening van Europese aggregaten

10-12
13-15
16-18
26
27-28
29-30
31-33
45
46
55-56
58-60
61
62-63
77-78 + 80-82
79
95.1

2. Onderverdeling naar grootteklasse: de gegevens worden onderverdeeld naar de volgende grootteklassen van het
aantal werknemers:
Grootteklasse

10 of meer werknemers
10 t/m 49 werknemers
50 t/m 249 werknemers
250 of meer werknemers

Wanneer beschikbaar, zal er een uitsplitsing van de gegevens worden verstrekt overeenkomstig de volgende tabel:
Grootteklasse

Minder dan 10 werknemers (facultatief)
Minder dan 5 werknemers (facultatief)
5 t/m 9 werknemers (facultatief)
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E. Frequentie
De uit hoofde van deze bijlage vereiste gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2016.
F. Termijnen voor de indiening van de resultaten
1. De geaggregeerde gegevens, zoals bedoeld in artikel 6 en bijlage I, punt 6, van Verordening (EG) nr. 808/2004,
waar nodig gemarkeerd als vertrouwelijk of onbetrouwbaar, moeten vóór 5 oktober 2016 bij Eurostat worden
ingediend. Uiterlijk op die datum moet de gegevensreeks zijn voltooid, gevalideerd en goedgekeurd.
2. De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2016 aan
Eurostat toegezonden.
3. Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk
op 5 november 2016 aan Eurostat toegezonden.
4. De gegevens en metagegevens worden bij Eurostat ingediend overeenkomstig de door Eurostat gespecificeerde
uitwisselingsnorm via de diensten van het centrale toegangspunt. Voor de metagegevens en het verslag over de
kwaliteit wordt gebruikgemaakt van de door Eurostat bepaalde standaard-metagegevensstructuur.
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BIJLAGE II

Module 2: Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij
A. Onderwerpen en kenmerken daarvan
1. De voor het referentiejaar 2016 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 808/2004 zijn:
a) toegang tot en gebruik van ICT door particulieren en/of in huishoudens;
b) gebruik van internet en andere elektronische netwerken voor verschillende doeleinden door particulieren en/of
in huishoudens;
c) ICT-veiligheid en -betrouwbaarheid;
d) ICT-vaardigheden;
e) belemmeringen voor het gebruik van ICT en internet;
f) gebruik van ICT door particulieren voor de uitwisseling van informatie en diensten met overheden en
bestuurlijke instanties (e-government);
g) toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek
en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”).
2. De volgende kenmerken moeten worden verzameld:
a) Toegang tot en gebruik van ICT door particulieren en/of in huishoudens
i) voor alle huishoudens:
— internettoegang thuis (met welke apparatuur dan ook);
ii) voor huishoudens met internettoegang:
— internetverbinding: vaste breedbandverbinding, zoals DSL, ADSL, VDSL, kabel, glasvezelkabel, satelliet,
openbare wifi-verbindingen;
— internetverbinding: mobiele breedbandverbinding (via een mobieletelefoonnetwerk van ten minste 3G,
bv. UMTS, via een (sim)kaart of via als modem gebruikte usb-stick, mobiele telefoon of smartphone);
— (facultatief) internetverbinding: inbelverbinding via gewone telefoonlijn of ISDN;
— (facultatief) internetverbinding: mobiele smalbandverbinding (via een mobieletelefoonnetwerk van
minder dan 3G, bv. 2G+/GPRS, via een (sim)kaart of via als modem gebruikte usb-stick, mobiele
telefoon of smartphone).
b) Gebruik van internet voor verschillende doeleinden door particulieren en/of in huishoudens
i)

voor alle particulieren:
— recentste internetgebruik (minder dan drie maanden geleden; drie maanden tot een jaar geleden; meer
dan een jaar geleden; nooit internet gebruikt);

ii) voor particulieren die internet hebben gebruikt:
— recentste commerciële activiteit via internet voor privégebruik (minder dan drie maanden geleden; drie
maanden tot een jaar geleden; meer dan een jaar geleden; nooit via internet gekocht of besteld);
iii) voor particulieren die in de laatste drie maanden internet hebben gebruikt:
— gemiddelde frequentie van internetgebruik in de laatste drie maanden (elke dag of bijna elke dag; ten
minste eenmaal per week (maar niet elke dag); minder dan eenmaal per week);
— gebruik van een desktopcomputer voor toegang tot internet in de laatste drie maanden;
— gebruik van laptop of netbook voor toegang tot internet in de laatste drie maanden;
— gebruik van tablet-pc voor toegang tot internet in de laatste drie maanden;
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— gebruik van mobiele telefoon of smartphone voor toegang tot internet in de laatste drie maanden;
— gebruik van andere mobiele apparatuur (bv. mediaspeler of afspeelapparaat voor videospelletjes,
e-reader of smartwatch) voor toegang tot internet in de laatste drie maanden;
— gebruik van smart TV (direct verbonden met internet, bv. via wifi, niet via een afzonderlijk apparaat
waarbij de smart TV als groter scherm wordt gebruikt) voor toegang tot internet in de laatste drie
maanden;
— internetgebruik voor het versturen en ontvangen van e-mails in de laatste drie maanden voor privédoel
einden;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om telefoongesprekken en videoge
sprekken (met webcam) te voeren via internet (door gebruik te maken van toepassingen);
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om deel te nemen aan sociale
netwerken (gebruikersprofiel aanmaken, berichten of andere bijdragen plaatsen);
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om onlinenieuws, -kranten of
-tijdschriften te lezen;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om informatie over goederen of
diensten te zoeken;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privédoeleinden om spellen te spelen of te
downloaden;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te luisteren naar muziek (bv.
webradio, muziekstreaming);
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van het bekijken van via
internet gestreamde televisieprogramma's (rechtstreeks of herhaling) van televisieomroepen;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van het bekijken van
video/tv/film op aanvraag (video on demand — VOD) via commerciële diensten;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van het bekijken van
videomateriaal via sharingdiensten;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om zelfgemaakte inhoud (zoals tekst,
afbeeldingen, video's, muziek, software) naar een voor anderen toegankelijke website te uploaden;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het creëren van websites of
blogs;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om gezondheidsinformatie te zoeken;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het maken van een medische
afspraak via een website (bv. via de website van een ziekenhuis of medisch centrum);
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om gebruik te maken van diensten in
verband met reizen en reisaccommodatie;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om goederen of diensten te verkopen
(bv. via onlineveilingen);
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor internetbankieren;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van gebruik van betaalre
keningen om te betalen voor goederen en diensten die via internet zijn aangeschaft;
— gebruik van opslagruimte op internet voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het
opslaan van documenten, afbeeldingen, muziek, video's of andere bestanden (bv. Google Drive,
Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive);
— internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van
leeractiviteiten in de vorm van het volgen van een onlinecursus;
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— internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van
leeractiviteiten in de vorm van gebruik van ander online materiaal dan een complete cursus (bv.
audiovisueel materiaal, online leersoftware, elektronische tekstboeken);
— internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van
leeractiviteiten in de vorm van communicatie met docenten of studenten via educatieve websites/
portalen;
— (facultatief) internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten
behoeve van andere leeractiviteiten;
iv) voor particulieren die in de laatste drie maanden internet hebben gebruikt via een TV met internetver
binding (smart TV):
— gebruik van een televisie met internetverbinding (smart TV) ten behoeve van het bekijken van via
internet gestreamde televisieprogramma's (rechtstreeks of herhaling);
— gebruik van een televisie met internetverbinding (smart TV) ten behoeve van het bekijken van ander
videomateriaal (video/tv/film op aanvraag (video on demand — VOD) of via sharingdiensten);
— gebruik van een televisie met internetverbinding (smart TV) ten behoeve van internetsurfen via een
internetbrowser, in de laatste drie maanden;
— gebruik van een televisie met internetverbinding (smart TV) ten behoeve van andere „apps” (bv. Skype,
Facebook, spelletjes, online winkelen) in de laatste drie maanden;
v) voor particulieren die in de laatste twaalf maanden internet hebben gebruikt voor privédoeleinden:
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor de aan- of verkoop van aandelen, obligaties, fondsen
of andere beleggingsdiensten;
— internetgebruik voor de aanschaf of vernieuwing van bestaande verzekeringsovereenkomsten met
inbegrip van verzekeringen die worden aangeboden in combinatie met andere diensten (bv. een reisver
zekering die samen met een vliegticket wordt aangeboden) in de laatste twaalf maanden;
— internetgebruik voor het afsluiten van een lening of het aanvragen van krediet bij banken of andere
financiële dienstverleners in de laatste twaalf maanden;
vi) voor particulieren die de laatste twaalf maanden internet voor privédoeleinden hebben gebruikt voor
commerciële activiteiten via internet:
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van levensmiddelen of kruide
nierswaren;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van huishoudartikelen;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van geneesmiddelen;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van kleding of sportartikelen;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van computerhardware;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van elektronische apparatuur (inclusief
camera's);
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van telecommunicatiediensten (bv.
televisie, breedbandabonnementen, abonnementen op vaste of mobiele telefoonverbindingen, opladen
van prepaid-telefoonkaarten);
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het boeken van vakantieverblijven (zoals hotels);
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het boeken van andere reisarrangementen (zoals
vervoersbewijzen of autohuur);
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van toegangskaarten voor evenementen;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van films of muziek;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van boeken, tijdschriften of kranten
(met inbegrip van e-boeken);
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— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van materiaal voor e-leren;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van videospelletjes, andere computer
software en upgrades;
— internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van andere goederen of diensten;
— in de laatste twaalf maanden bij verkopers in eigen land gekochte of bestelde goederen of diensten;
— in de laatste twaalf maanden bij verkopers in andere EU-landen gekochte of bestelde goederen of
diensten;
— in de laatste twaalf maanden bij verkopers uit de rest van de wereld gekochte of bestelde goederen of
diensten;
— in de laatste twaalf maanden gekochte of bestelde goederen of diensten waarbij het land van herkomst
van de verkoper onbekend is;
— aantal in de laatste drie maanden via internet geplaatste orders of bestelde goederen of diensten (aantal
orders/aankopen of in klassen: 1-2 orders/aankopen; tussen > 2 en 5 orders/aankopen; tussen > 5 en
10 orders/aankopen; > 10 orders/aankopen);
— totale waarde van goederen of diensten (met uitzondering van aandelen of andere financiële diensten)
die in de laatste drie maanden via internet zijn gekocht (bedrag in euro of in klassen: minder dan
50 EUR, 50 EUR tot minder dan 100 EUR, 100 EUR tot minder dan 500 EUR, 500 EUR tot minder
dan 1 000 EUR, 1 000 EUR of meer; onbekend);
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel in de vorm van een technische storing op de website
tijdens de bestelling of betaling;
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel in de vorm van moeilijkheden om informatie over
garanties en andere wettelijke rechten te vinden;
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel waarbij de leveringstermijn langer was dan
aangegeven;
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel waarbij de uiteindelijke kosten hoger waren dan
aangegeven (bv. hogere leveringskosten, onverwachte transactiekosten);
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel waarbij verkeerde of beschadigde goederen geleverd
werden;
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel in de vorm van problemen in verband met fraude
(bv. helemaal geen goederen of diensten ontvangen, misbruik van creditcardgegevens);
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel: klachten en verhaal moeilijk of geen bevredigend
antwoord na een klacht;
— (facultatief) problemen ondervonden met e-handel waarbij de buitenlandse verkoper niet in het land
van de respondent levert;
— (facultatief) andere problemen ondervonden met e-handel;
— (facultatief) geen problemen ondervonden met e-handel;
— frequentie van het gebruik van informatie van verschillende websites van kleinhandelaars, producenten
of dienstverleners voorafgaand aan de online aankoop, in de laatste twaalf maanden, waarbij wordt
gespecificeerd of deze elke keer, soms, zelden of nooit werd gebruikt;
— frequentie van het gebruik van informatie van websites of „apps” voor prijs- of productvergelijking
voorafgaand aan de online aankoop, in de laatste twaalf maanden, waarbij wordt gespecificeerd of deze
elke keer, soms, zelden of nooit werd gebruikt;
— frequentie van het gebruik van informatie uit consumentenbeoordelingen op websites of blogs
voorafgaand aan de online aankoop, in de laatste twaalf maanden, waarbij wordt gespecificeerd of deze
elke keer, soms, zelden of nooit werd gebruikt;
— goederen of diensten die in de laatste twaalf maanden zijn aangeschaft door op een advertentie te
klikken op een socialemediawebsite of -„app”.
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c) ICT-veiligheid en -betrouwbaarheid
i) voor particulieren die in de laatste twaalf maanden internet hebben gebruikt:
— persoonlijke informatie verstrekt via internet in de laatste twaalf maanden in de vorm van persoonlijke
gegevens (bv. naam, geboortedatum, het nummer van de identiteitskaart);
— persoonlijke informatie verstrekt via internet in de laatste twaalf maanden in de vorm van contactge
gevens (bv. adres, telefoonnummer, e-mail);
— persoonlijke informatie verstrekt via internet in de laatste twaalf maanden in de vorm van betalingsge
gevens (bv. krediet- of debetkaart, bankrekeningnummer);
— andere persoonlijke informatie verstrekt via internet in de laatste twaalf maanden, bv. foto's, huidige
locatie, informatie over de gezondheid, werk of inkomen;
— geen persoonlijke informatie verstrekt via internet in de laatste twaalf maanden;
— heeft in de laatste twaalf maanden verklaringen over het privacybeleid gelezen alvorens persoonlijke
informatie te verstrekken;
— toegang tot plaatsbepalingsgegevens beperkt in de laatste twaalf maanden;
— toegang tot profiel of inhoud op sociale netwerken beperkt in de laatste twaalf maanden;
— heeft in de laatste twaalf maanden het gebruik van persoonlijke informatie voor reclamedoeleinden
geweigerd;
— heeft in de laatste twaalf maanden gecontroleerd of de website waar persoonsgegevens moesten worden
verstrekt veilig was (bv. https-sites, veiligheidslogo of -certificaat);
— heeft websites of zoekmachines in de afgelopen twaalf maanden verzocht om toegang tot de informatie
over de respondent met het oog op de verwijdering of bijwerking ervan;
— beseft dat cookies gebruikt kunnen worden om mensen op internet te volgen, om een profiel van elke
gebruiker op te stellen en om gebruikers gerichte advertenties aan te bieden;
— (facultatief) bezorgdheid over de registratie van online activiteiten om gerichte advertenties aan te
bieden, met vermelding van de graad van bezorgdheid: zeer bezorgd, enigszins bezorgd, helemaal niet
bezorgd;
— heeft ooit de veiligheidsinstellingen van de internetbrowser gewijzigd ter beperking of vermindering van
het aantal cookies dat op zijn/haar computer wordt geplaatst;
— gebruik van antitraceersoftware.
d) ICT-vaardigheden
i) voor particulieren die in de laatste twaalf maanden internet hebben gebruikt:
— vaardigheden voor het overdragen van bestanden tussen een computer en andere apparatuur;
— vaardigheden voor het installeren van software of toepassingen („apps”);
— vaardigheden voor het wijzigen van de instellingen voor software, met inbegrip van het besturings
systeem of beveiligingssoftware;
— vaardigheden voor het kopiëren of verplaatsen van bestanden of mappen;
— vaardigheden voor het gebruik van tekstverwerkingssoftware;
— vaardigheden voor het creëren van presentaties of documenten die tekst, afbeeldingen, tabellen of
grafieken bevatten;
— vaardigheden voor het gebruik van spreadsheetsoftware;
— vaardigheden voor het bewerken van foto's, video's en audiobestanden;
— vaardigheden voor het schrijven van programmeercode;
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ii) voor particulieren die in de laatste twaalf maanden internet en spreadsheetsoftware hebben gebruikt:
— vaardigheden voor het gebruik van spreadsheetsoftware voor het organiseren en analyseren van
gegevens, zoals sorteren, filteren, gebruiken van formules, creëren van grafieken.
e) Belemmeringen voor het gebruik van ICT en internet
i) specificeer voor huishoudens die thuis niet over internet beschikken de reden waarom thuis geen toegang
tot internet voorhanden is:
— heb elders toegang tot internet;
— heb internet niet nodig, bv. omdat het niet nuttig of niet interessant is;
— de kosten van de apparatuur zijn te hoog;
— toegangskosten te hoog (bv. telefoon- of DSL-abonnement);
— ontoereikende vaardigheden;
— bezorgdheid over privacy of beveiliging;
— geen breedband beschikbaar in het gebied;
— andere reden(en).
f) Gebruik van ICT door particulieren voor de uitwisseling van informatie en diensten met overheden
en bestuurlijke instanties (e-government)
i)

voor particulieren die in de laatste twaalf maanden internet hebben gebruikt:
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden om informatie van websites van
overheidsinstanties of openbare diensten te verkrijgen;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden om officiële formulieren van
websites van overheidsinstanties of openbare diensten te downloaden;
— internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden om ingevulde webformulieren bij
overheidsinstanties of openbare diensten in te dienen;

ii) voor particulieren die de laatste twaalf maanden geen ingevulde formulieren voor privédoeleinden via de
website van een overheidsinstantie hebben ingediend en die hiervoor de volgende reden hebben
opgegeven:
— indiening van officiële formulieren is niet vereist;
iii) voor particulieren die de laatste twaalf maanden geen ingevulde formulieren voor privédoeleinden via de
website van een overheidsinstantie hebben ingediend, hoewel de indiening van officiële formulieren vereist
was, en die hiervoor een van de volgende redenen hebben opgegeven:
— er was geen dergelijke websitedienst beschikbaar;
— onvoldoende vaardigheden of kennis (bv. wist niet hoe de website gebruikt moest worden of het
gebruik ervan was te ingewikkeld);
— bezorgdheid over de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens;
— (facultatief) ontbreken van of problemen met een elektronische handtekening of elektronische identi
ficatie/certificaat (vereist voor authenticatie of gebruik van de dienst);
— iemand anders heeft het namens de respondent gedaan (bv. een consultant, belastingadviseur, vriend of
familielid);
— andere reden(en) om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen.
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g) Toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf
elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”)
i) voor particulieren die in de laatste drie maanden internet hebben gebruikt:
— gebruik van mobiele telefoon of smartphone voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk, in de
laatste drie maanden;
— gebruik van mobiele telefoon of smartphone voor toegang tot internet via het mobieletelefoonnetwerk,
niet thuis of op het werk, in de laatste drie maanden;
— gebruik van mobiele telefoon of smartphone voor toegang tot internet via draadloos netwerk (bv. wifi),
niet thuis of op het werk, in de laatste drie maanden;
— gebruik van draagbare computer (bv. laptop of tablet) voor internettoegang, niet thuis of op het werk, in
de laatste drie maanden;
— gebruik van draagbare computer (bv. laptop of tablet) via het mobieletelefoonnetwerk, via een usb-stick
of (sim)kaart of via als modem gebruikte mobiele telefoon of smartphone, voor toegang tot internet,
niet thuis of op het werk, in de laatste drie maanden;
— gebruik van draagbare computer (bv. laptop of tablet) voor internettoegang via draadloos netwerk (bv.
wifi), niet thuis of op het werk, in de laatste drie maanden;
— andere mobiele apparatuur (bv. mediaspeler of afspeelapparaat voor videospelletjes, e-reader of
smartwatch) voor internettoegang, niet thuis of op het werk, in de laatste drie maanden;
— geen gebruik van mobiele apparatuur voor internettoegang, niet thuis of op het werk, in de laatste drie
maanden.
B. Toepassingsgebied
1. De statistische eenheden voor de in punt A, lid 2, van deze bijlage vermelde kenmerken die betrekking hebben op
huishoudens zijn: huishoudens waarvan ten minste één lid tot de leeftijdsgroep 16-74 jaar behoort.
2. De statistische eenheden voor de in punt A, lid 2, van deze bijlage vermelde kenmerken die betrekking hebben op
particulieren zijn: particulieren in de leeftijdsgroep van 16-74 jaar.
3. Het geografische bereik bestrijkt de huishoudens of particulieren die op het grondgebied van de desbetreffende
lidstaat wonen.
C. Referentieperiode
De voornaamste referentieperiode voor het verzamelen van statistieken is het eerste kwartaal van 2016.
D. Sociaaleconomische achtergrondkenmerken
1. Voor de in punt A, lid 2, van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan die betrekking hebben
op huishoudens, worden de volgende achtergrondkenmerken verzameld:
a) regio van verblijf (volgens NUTS 1);
b) (facultatief) regio van verblijf (volgens NUTS 2);
c) geografische locatie: wonend in een minder ontwikkelde regio wonend in een overgangsregio of wonend in
meer ontwikkelde regio's;
d) urbanisatiegraad: wonend in een dichtbevolkt gebied, wonend in een gebied met middelhoge bevolkings
dichtheid of wonend in een dunbevolkt gebied;
e) type huishouden waarbij het aantal personen in het huishouden wordt gespecificeerd; (facultatief) het aantal
personen in de leeftijdsgroep van 16-24 jaar; (facultatief) het aantal studenten in de leeftijdsgroep van
16-24 jaar; (facultatief) het aantal personen in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar; (facultatief) het aantal personen
in de leeftijdsgroep van 65 jaar of ouder (afzonderlijk te verzamelen: het aantal kinderen onder 16 jaar,
(facultatief) het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 14-15 jaar, (facultatief) het aantal kinderen in de
leeftijdsgroep van 5-13 jaar, (facultatief) het aantal kinderen van 4 jaar en jonger);
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f) (facultatief) nettomaandinkomen van het huishouden (dat wordt verzameld als waarde of als met inkomens
kwartielen compatibele grootteklasse);
g) (facultatief) gestandaardiseerd totaal nettomaandinkomen van het huishouden in kwintielen.
2. Voor de in punt A, lid 2, van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan die betrekking hebben
op particulieren, worden de volgende achtergrondkenmerken verzameld:
a) geslacht;
b) het geboorteland, waarbij wordt gespecificeerd of de persoon in het land zelf is geboren of in een ander land,
waarbij ook wordt gespecificeerd of de persoon geboren is in een andere EU-lidstaat of in een land buiten de
EU;
c) land van staatsburgerschap, of de persoon onderdaan van het land is of niet, waarbij wordt gespecificeerd of
de persoon onderdaan is van een andere EU-lidstaat of van een land buiten de EU;
d) leeftijd, in volle jaren; (facultatief) onder 16 en/of boven 74 jaar;
e) (facultatief) feitelijke samenlevingsvorm, hetzij samenwonend of niet;
f) opleidingsniveau (hoogste met succes voltooide onderwijsniveau) overeenkomstig de International Standard
Classification of Education (ISCED 2011): hoogstens lager secundair onderwijs (ISCED 0, 1 of 2); hoger
secundair en postsecundair niet-tertiair onderwijs (ISCED 3 of 4); tertiair onderwijs (ISCED 5, 6, 7 of 8);
minder dan primair onderwijs (ISCED 0); primair onderwijs (ISCED 1); lager secundair onderwijs (ISCED 2);
hoger secundair onderwijs (ISCED 3); postsecundair niet-tertiair onderwijs (ISCED 4); tertiair onderwijs korte
cyclus (ISCED 5); bachelor of gelijkwaardig (ISCED 6); master of gelijkwaardig (ISCED 7); doctor of gelijk
waardig (ISCED 8);
g) werkstatus, specificeer of de persoon werknemer of zelfstandige is, inclusief meewerkende gezinsleden
(facultatief: voltijdwerknemer of -zelfstandige; deeltijdwerknemer of -zelfstandige; werknemer; werknemer met
een vaste baan of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; werknemer met een tijdelijke baan of een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; zelfstandige, inclusief meewerkende gezinsleden);
h) (facultatief) werkgelegenheidssector specificeren:
Secties van de NACE
Rev. 2

Beschrijving

A

Landbouw, bosbouw en visserij

B, C, D en E

Industrie, winning van delfstoffen en andere industrie

F

Bouwnijverheid

G, H en I

Groot- en detailhandel, vervoer, verschaffen van accommodatie en maaltijden

J

Informatie en communicatie

K

Financiële activiteiten en verzekeringen

L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

M en N

Zakelijke dienstverlening

O, P en Q

Openbaar bestuur en defensie, onderwijs, menselijke gezondheidszorg en maatschap
pelijke dienstverlening

R, S, T en U

Andere diensten
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i) werkstatus, specificeer of de persoon werkloos is, of een student die geen deel uitmaakt van de arbeids
krachten, of op een andere manier geen deel uitmaakt van de arbeidskrachten; het is facultatief om in het
laatste geval aan te geven of de persoon gepensioneerd of vervroegd uitgetreden is of zijn zelfstandige activiteit
heeft opgegeven, blijvend arbeidsongeschikt is, militaire of vervangende dienstplicht vervult, het huishouden
doet, of anderszins niet-actief is;
j) beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), waarbij wordt
gespecificeerd of de persoon een handarbeider, hoofdarbeider, ICT-werker of niet-ICT-werker is; (facultatief) alle
beroepen overeenkomstig ISCO-08 gecodeerd op tweecijferig niveau.
E. Frequentie
De gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2016.
F. Termijnen voor de indiening van de resultaten
1. De bestanden met individuele gegevens die niet rechtstreeks tot de betrokken statistische eenheden herleidbaar
zijn, zoals bedoeld in artikel 6 en bijlage II, punt 6, bij Verordening (EG) nr. 808/2004 worden vóór
5 oktober 2016 bij Eurostat ingediend. Uiterlijk op die datum moet de gegevensreeks zijn voltooid, gevalideerd en
goedgekeurd.
2. De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2016 aan
Eurostat toegezonden.
3. Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk
op 5 november 2016 aan Eurostat toegezonden.
4. De gegevens en metagegevens worden bij Eurostat ingediend overeenkomstig de door Eurostat gespecificeerde
uitwisselingsnorm via de diensten van het centrale toegangspunt. Voor de metagegevens en het verslag over de
kwaliteit wordt gebruikgemaakt van de door Eurostat bepaalde standaard-metagegevensstructuur.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2015
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere
bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en
verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

TR

105,6

ZZ

105,6

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0806 10 10

0808 10 80

1
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(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse
handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012,
blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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BESLUITEN
BESLUIT (GBVB) 2015/2005 VAN DE RAAD
van 10 november 2015
houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in
Afghanistan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33 en artikel 31, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 22 juli 2013 heeft de Raad Besluit 2013/393/GBVB (1) vastgesteld, waarbij de heer Franz-Michael
SKJOLD MELLBIN werd benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) in Afghanistan. Het
mandaat van de SVEU eindigt op 31 oktober 2015.

(2)

Het mandaat van de SVEU dient met 16 maanden te worden verlengd.

(3)

De SVEU zal het mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de
doelstellingen van het extern optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Franz-Michael SKJOLD MELLBIN als SVEU in Afghanistan wordt verlengd tot en met
28 februari 2017. De Raad kan besluiten om het mandaat van de SVEU eerder te beëindigen op basis van een
beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en een voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV).

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
De SVEU vertegenwoordigt de Unie en bevordert de beleidsdoelstellingen van de Unie in Afghanistan, in nauwe
samenwerking met de vertegenwoordigers van de lidstaten in Afghanistan. Meer in het bijzonder dient de SVEU:
a) bij te dragen aan de uitvoering van de Gezamenlijke Verklaring van de EU en Afghanistan, de EU-strategie in
Afghanistan 2014-2016, en, in voorkomend geval, de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Afghanistan
inzake partnerschap en ontwikkeling;
b) de politieke dialoog tussen de Unie en Afghanistan te ondersteunen;
c) steun te verlenen aan de centrale rol die de Verenigde Naties (VN) spelen in Afghanistan, met bijzondere nadruk op
het bijdragen tot een beter gecoördineerde internationale bijstand, waarbij de uitvoering van de conferentiecommu
niqués van Bonn, Chicago, Tokio en Londen, alsmede de toepasselijke VN-resoluties bevorderd wordt.
(1) Besluit 2013/393/GBVB van de Raad van 22 juli 2013 houdende wijziging van Besluit 2013/382/GBVB tot verlenging van het mandaat
van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan (PB L 198 van 23.7.2013, blz. 47).
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Artikel 3
Mandaat
Ter uitvoering van het mandaat zal de SVEU, in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de lidstaten in
Afghanistan:
a) de standpunten van de Unie over het politiek proces en de ontwikkelingen in Afghanistan uitdragen;
b) nauwe contacten onderhouden met en steun verlenen aan de ontwikkeling van de bevoegde Afghaanse instellingen,
met name de regering, het parlement en de lokale overheden. Er moeten ook contacten onderhouden worden met
andere Afghaanse politieke groeperingen en ander relevante actoren in Afghanistan, in het bijzonder actoren uit het
maatschappelijk middenveld;
c) nauwe contacten onderhouden met de internationale en regionale belanghebbenden in Afghanistan, in het bijzonder
de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, de hoge civiele vertegenwoordiger van de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere belangrijke partners en organisaties;
d) advies geven in verband met de vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gezamenlijke
Verklaring van de EU en Afghanistan, van de EU-strategie in Afghanistan 2014-2016, van de samenwerkingsover
eenkomst tussen de EU en Afghanistan inzake partnerschap en ontwikkeling en van de conferentiecommuniqués van
Bonn, Chicago, Tokio en Londen, met name op de volgende gebieden:
i)

civiele capaciteitsopbouw, met name op subnationaal niveau,

ii)

goed bestuur en de oprichting van instellingen die noodzakelijk zijn voor de rechtsstaat, in het bijzonder een
onafhankelijke rechterlijke macht,

iii) electorale en constitutionele hervormingen,
iv)

hervorming van de veiligheidssector, waaronder het versterken van het gerechtelijk apparaat en de rechtsstaat,
het nationaal leger en de nationale politie, en met name de uitbouw van de civiele politie,

v)

groeibevordering, met name door middel van landbouw en plattelandsontwikkeling,

vi)

naleving van Afghanistans internationale verplichtingen inzake mensenrechten, waaronder de eerbiediging van
de rechten van leden van minderheden, alsmede de rechten van vrouwen en kinderen,

vii) eerbiediging van de democratische beginselen en de rechtsstaat,
viii) aanmoediging van de deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur, aan de civiele samenleving en, overeen
komstig Resolutie 1325(2000) van de VN-veiligheidsraad, aan het vredesproces,
ix) eerbiediging van Afghanistans internationale verplichtingen, met inbegrip van samenwerking in de internationale
inspanningen ter bestrijding van terrorisme, drugshandel, mensenhandel en de verspreiding van wapens en
massavernietigingswapens en daarmee verband houdende materialen,
x)

bevordering van humanitaire hulp en de ordelijke terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, en

xi) verbetering van de doeltreffendheid van de aanwezigheid en de activiteiten van de Unie in Afghanistan, en
bijdragen tot de opstelling van de regelmatige verslagen over de uitvoering van de EU-strategie in Afghanistan
2014-2016, waarom de Raad verzocht heeft;
e) actief deelnemen aan de lokale coördinatieorganen zoals de Gemeenschappelijke coördinatie- en bewakingsraad en
daarbij de niet-deelnemende lidstaten volledig op de hoogte houden van de besluiten die op deze niveaus genomen
worden;
f) advies verstrekken over de deelname en de standpunten van de Unie in internationale conferenties over Afghanistan
en met name over de volgende internationale ministeriële conferentie over Afghanistan, die door de Unie wordt
georganiseerd in Brussel, samen en in nauw overleg met de Afghaanse autoriteiten en met de belangrijkste interna
tionale partners;
g) op een actieve manier regionale samenwerking bevorderen via desbetreffende initiatieven, zoals het proces van
Istanbul en de regionale economische conferentie over Afghanistan (Regional Economic Conference on
Afghanistan — RECCA);
h) bijdragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid van de Unie en de EU-richtsnoeren voor de mensenrechten,
met name ten aanzien van vrouwen en kinderen in conflictgebieden, voornamelijk door de ontwikkelingen op dat
gebied te volgen en te sturen;
i) voor zover van toepassing, steun verlenen aan een inclusief door Afghanistan geleid vredesproces dat uitmondt in
een politieke regeling die strookt met de criteria die tijdens de conferentie van Bonn zijn overeengekomen.
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Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.

De SVEU is, onder het gezag van de HV, verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat.

2.
Het PVC onderhoudt een bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt van de SVEU met de
Raad. Onverminderd de bevoegdheden van de HV zorgt het PVC binnen het kader van het mandaat voor strategische
aansturing en politieke leiding ten behoeve van de SVEU.
3.
De SVEU werkt nauw samen met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de bevoegde afdelingen
daarvan.

Artikel 5
Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de
periode van 1 november 2015 tot en met 28 februari 2017 bedraagt 7 625 000 EUR.
2.
De uitgaven worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene
begroting van de Unie.
3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De SVEU legt van
alle uitgaven verantwoording af aan de Commissie.

Artikel 6
Vorming en samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk
voor het vormen van een team. In het team dient de door het mandaat vereiste deskundigheid inzake specifieke beleids
vraagstukken aanwezig te zijn. De SVEU houdt de Raad en de Commissie onmiddellijk en regelmatig op de hoogte van
de samenstelling van het team.
2.
De lidstaten, de instellingen van de Unie en de EDEO kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. Het
salaris van gedetacheerd personeel komt ten laste van respectievelijk de betrokken lidstaat, de betrokken instelling van de
Unie of de EDEO. Deskundigen die door de lidstaten bij de instellingen van de Unie of de EDEO zijn gedetacheerd,
kunnen eveneens aan de SVEU worden toegewezen. Internationaal geworven personeel moet de nationaliteit van een
lidstaat hebben.
3.
Al het gedetacheerde personeel blijft onder het administratieve gezag van de detacherende lidstaat, van de
detacherende instelling van de Unie of van de EDEO, en voert zijn taken uit en handelt in het belang van het mandaat
van de SVEU.

Artikel 7
Voorrechten en immuniteiten van de SVEU en het personeel van de SVEU
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop van de
missie van de SVEU en van de leden van het personeel van de SVEU, worden met het ontvangende land, naargelang van
het geval, overeengekomen. De lidstaten en de EDEO verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 8
Beveiliging van gerubriceerde EU-informatie
De SVEU en de leden van zijn team leven de beginselen en minimumnormen inzake beveiliging na die zijn vastgelegd in
Besluit 2013/488/EU van de Raad (1).
(1) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubri
ceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).
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Artikel 9
Toegang tot informatie en logistieke steun
1.
De lidstaten, de Commissie en het secretariaat-generaal van de Raad zorgen ervoor dat de SVEU toegang krijgt tot
alle relevante informatie.
2.

De delegaties van de Unie en/of lidstaten verlenen, waar nodig, logistieke steun in de regio.

Artikel 10
Veiligheid
Overeenkomstig het beleid van de Unie inzake de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag
wordt ingezet in operaties buiten de Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor de beveiliging
van het personeel dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming met zijn mandaat en de veiligheidssituatie
binnen het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, met name door:
a) het opstellen van een specifiek veiligheidsplan op basis van richtsnoeren van de EDEO, dat onder meer specifieke
fysieke, organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen bevat, het beheren van veilige personeelsbewegingen
naar en binnen het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is en het beheren van veiligheidsincidenten, alsook het
opstellen van een nood- en evacuatieplan voor de kantoren;
b) ervoor te zorgen dat alle buiten de Unie ingezette personeelsleden gedekt zijn door een verzekering tegen grote
risico's die is afgestemd op de omstandigheden in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is;
c) ervoor te zorgen dat alle buiten de Unie ingezette leden van zijn team, ook het ter plaatse geworven personeel, voor
of bij aankomst binnen het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is een passende beveiligingsopleiding hebben
genoten, gebaseerd op de risicoklasse waarin dat gebied door de EDEO is ingedeeld;
d) ervoor te zorgen dat alle naar aanleiding van de geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen
worden opgevolgd, en aan de HV, de Raad en de Commissie schriftelijk verslag uit te brengen over de uitvoering
ervan en over andere veiligheidskwesties, in het kader van het voortgangsverslag en het verslag over de uitvoering
van zijn mandaat.

Artikel 11
Verslagen
De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de HV en aan het PVC. De SVEU brengt zo nodig tevens verslag uit aan de
werkgroepen van de Raad. De geregelde verslagen worden verspreid via het COREU-netwerk. De SVEU kan de Raad
Buitenlandse Zaken verslagen voorleggen. Overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag kan de SVEU worden ingeschakeld
bij de informatieverstrekking aan het Europees Parlement.

Artikel 12
Coördinatie
1.
De SVEU draagt bij aan de eenheid, de consistentie en de doeltreffendheid van het optreden van de Unie en hij
helpt ervoor te zorgen dat alle instrumenten van de Unie en alle acties van de lidstaten op coherente wijze worden
ingezet teneinde de beleidsdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken. De activiteiten van de SVEU worden gecoör
dineerd met die van de Commissie, alsook met die van de delegatie van de Unie in Pakistan. De SVEU brengt regelmatig
verslag uit aan de missies van de lidstaten en de delegaties van de Unie.
2.
Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met de delegatiehoofden van de Unie en de missiehoofden van
de lidstaten. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn mandaat. De
SVEU geeft het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) plaatselijke
politieke sturing. De SVEU en de civiele operationele commandant plegen, indien nodig, overleg. De SVEU onderhoudt
tevens contacten met andere internationale en regionale actoren ter plaatse.
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Artikel 13
Ondersteuning bij vorderingen
De SVEU en zijn personeel bieden ondersteuning bij het verschaffen van gegevens in reactie op alle vorderingen en
verplichtingen die voortvloeien uit de mandaten van de vorige SVEU's in Afghanistan, en zij bieden administratieve
ondersteuning alsmede toegang tot de dossiers die daartoe relevant zijn.
Artikel 14
Evaluatie
De toepassing van dit besluit en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Unie in de regio worden op gezette
tijden geëvalueerd. De SVEU legt de HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2016 een voortgangsverslag, en
uiterlijk eind november 2016 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 1 november 2015.

Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
P. GRAMEGNA
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BESLUIT (GBVB) 2015/2006 VAN DE RAAD
van 10 november 2015
houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
voor de Hoorn van Afrika
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33 en artikel 31, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 8 december 2011 heeft de Raad Besluit 2011/819/GBVB (1) tot benoeming van de heer Alexander RONDOS
tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de Hoorn van Afrika vastgesteld. Het mandaat
van de SVEU eindigt op 31 oktober 2015.

(2)

Het mandaat van de SVEU dient met 16 maanden te worden verlengd.

(3)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de
doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan
hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Alexander RONDOS als SVEU voor de Hoorn van Afrika wordt verlengd tot en met 28 februari
2017. De Raad kan, op basis van een beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en op voorstel van de
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV), besluiten dat het mandaat van
de SVEU eerder wordt beëindigd.
Voor de toepassing van het mandaat van de SVEU omvat de Hoorn van Afrika de Republiek Djibouti, de Staat Eritrea,
de Federale Democratische Republiek Ethiopië, de Republiek Kenia, de Federale Republiek Somalië, de Republiek Sudan,
de Republiek Zuid-Sudan en de Republiek Uganda. Voor aangelegenheden met ruimere regionale implicaties pleegt de
SVEU in voorkomend geval overleg met landen en regionale entiteiten buiten de Hoorn van Afrika.

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
1.
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Unie met betrekking tot de Hoorn van
Afrika als neergelegd in haar op 14 november 2011 vastgestelde strategisch kader, in het op 26 oktober 2015
vastgestelde regionaal actieplan voor de Hoorn van Afrika 2015-2020 en in de desbetreffende Raadsconclusies, namelijk
actief bijdragen aan de regionale en internationale inspanningen voor vreedzame co-existentie en duurzame vrede,
veiligheid en ontwikkeling binnen en tussen de landen in de regio. Voorts draagt de SVEU bij aan het verhogen van de
kwaliteit, de intensiteit, het effect en de zichtbaarheid van het meervoudige engagement van de Unie in de Hoorn van
Afrika.
2.

De beleidsdoelstellingen waaraan de SVEU zal bijdragen omvatten onder meer:

a) de verdere stabilisering van de Hoorn van Afrika, waarbij rekening wordt gehouden met de bredere regionale
dynamiek;
(1) Besluit 2011/819/GBVB van de Raad van 8 december 2011 tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
voor de Hoorn van Afrika (PB L 327 van 9.12.2011, blz. 62).
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b) het oplossen van conflicten, met name die in Somalië, Zuid-Sudan en Sudan, en het voorkomen van en vroegtijdig
waarschuwen voor potentiële conflicten tussen of binnen landen in de regio;
c) het ondersteunen van regionale samenwerking op het gebied van politiek, veiligheid en economie;
d) een beter beheer van gemengde migratiestromen vanuit en in de Hoorn van Afrika, alsmede de diepere oorzaken van
dergelijke stromen.

Artikel 3
Mandaat
1.
Ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Unie met betrekking tot de Hoorn van Afrika krijgt de
SVEU het mandaat om:
a) op basis van het strategisch kader en het regionaal actieplan overleg te plegen met alle relevante belanghebbenden in
de regio, regeringen, regionale autoriteiten, internationale en regionale organisaties, het maatschappelijk middenveld
en de diaspora, teneinde de doelstellingen van de Unie vooruit te helpen en bij te dragen tot een beter begrip van de
rol van de Unie in de regio;
b) overleg te plegen met belangrijke spelers buiten de regio die van invloed zijn in de Hoorn van Afrika, teneinde
vraagstukken inzake een bredere regionale stabiliteit, onder meer met betrekking tot de Rode Zee en het westelijk
deel van de Indische Oceaan, aan te pakken. Deze contacten omvatten samenwerking met de Verenigde Staten van
Amerika, de landen van de Golf, Egypte, Turkije en China, regionale contacten met de Raad voor Samenwerking van
de Arabische Golfstaten (GCC) en interactie met andere relevante actoren;
c) de Unie in voorkomend geval in de relevante internationale fora te vertegenwoordigen, en zorg te dragen voor de
zichtbaarheid van de steun van de Unie voor crisisbeheersing, conflictoplossing en conflictpreventie;
d) doeltreffende politieke en veiligheidssamenwerking en economische integratie in de regio aan te moedigen en te
ondersteunen via het partnerschap van de Unie met de Afrikaanse Unie (AU) en regionale organisaties, met name de
intergouvernementele autoriteit voor ontwikkeling (IGAD);
e) de politieke ontwikkelingen in de regio te volgen en bij te dragen tot de ontwikkeling van het Uniebeleid voor de
regio, ook wat betreft Somalië, Sudan, Zuid-Sudan, en Eritrea, het grensconflict Ethiopië-Eritrea en de uitvoering van
het akkoord van Algiers, het grensconflict Djibouti-Eritrea, het initiatief voor het Nijlbekken, en andere problemen in
de regio die gevolgen hebben voor de veiligheid, de stabiliteit en de welvaart;
f) grensoverschrijdende uitdagingen te onderzoeken, met name in verband met migratie en, desgevraagd, met alle
betrokken partijen dialogen over migratie aan te gaan, en meer in het algemeen bij te dragen tot het migratie- en
vluchtelingenbeleid van de Unie met betrekking tot de regio, overeenkomstig de politieke prioriteiten van de Unie,
ten einde de samenwerking te verbeteren, ook in verband met terugkeer en overname;
g) met betrekking tot Somalië, in nauw overleg met het hoofd van de delegatie van de Unie in Somalië en bevoegde
regionale en internationale partners, waaronder de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties (VN) voor Somalië, de AU en de IGAD, actief te blijven bijdragen tot acties en initiatieven die leiden
tot een verdere stabilisering van Somalië en een regeling voor de postovergangsfase in Somalië, voortbouwend op het
New Deal-pact van 2013 en de voortgang in de federale regeringsvorming, en met het oog op geloofwaardige en
inclusieve verkiezingen in Somalië in 2016. Voorts zal de SVEU voortgaan met de ondersteuning van de
ontwikkeling van de veiligheidssector in Somalië, ook via de GVDB-missies van de Unie in de regio;
h) met betrekking tot Sudan, in nauw overleg met het hoofd van de delegatie van de Unie in Khartoem en van de AU in
Addis Abeba, bij te dragen tot de samenhang en de doeltreffendheid van het beleid van de Unie ten aanzien van
Sudan, en politieke oplossingen voor de lopende conflicten in Darfur, Zuid-Kordofan en de Blauwe Nijl-regio te
ondersteunen, evenals nationale verzoening via een holistisch politiek proces. In dit opzicht draagt de SVEU bij tot
een gecoördineerde internationale aanpak, in nauw overleg met de AU, en met name het Implementatiepanel op
hoog niveau van de AU voor Sudan en Zuid-Sudan (AUHIP), de VN en andere belangrijke regionale en internationale
stakeholders, waarbij tevens voor ogen moet worden gehouden dat een vreedzame co-existentie van Sudan en ZuidSudan moet worden ondersteund, met name via de uitvoering van de overeenkomsten van Addis Abeba en de
oplossing van onopgeloste kwesties in het verlengde van het alomvattend vredesakkoord (Comprehensive Peace
Agreement — CPA);
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i) met betrekking tot Zuid-Sudan, voortbouwend op de recentelijk ondertekende overeenkomst over de oplossing van
het conflict in Zuid-Sudan, overleg te blijven plegen op regionaal niveau, in het bijzonder met de IGAD, de AU, de
VN, de buurlanden van Zuid-Sudan en andere belangrijke internationale partners, teneinde te zorgen voor de
uitvoering van de overeenkomst. In dit verband werkt de SVEU nauw samen met de hoofden van de EU-delegaties in
Juba en bij de AU in Addis Abeba;
j) andere grensoverschrijdende uitdagingen voor de Hoorn van Afrika op de voet te volgen, met de nadruk op radicali
sering en terrorisme, waarbij ook wordt gekeken naar maritieme veiligheid en piraterij, georganiseerde misdaad,
smokkel en handel in wapens, wilde dieren en drugs, andere vormen van smokkel, en eventuele gevolgen van
humanitaire crises op politiek en veiligheidsgebied;
k) de humanitaire toegang tot de gehele regio te bevorderen;
l) bij te dragen aan de uitvoering van Besluit 2011/168/GBVB (1) van de Raad en, in samenwerking met de SVEU voor
de mensenrechten, het mensenrechtenbeleid van de Unie, met inbegrip van de EU-richtsnoeren inzake mensen
rechten, in het bijzonder de EU-richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten, alsook de EU-richtsnoeren
inzake geweld tegen vrouwen en meisjes en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van deze groepen, en
het beleid van de Unie ten aanzien van Resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad, onder meer door de
ontwikkelingen te volgen, er verslag over uit te brengen en aanbevelingen ter zake te formuleren.
2.

Ter vervulling van het mandaat zal de SVEU onder meer:

a) waar dit passend is, advies en verslag uitbrengen over het formuleren van de standpunten van de Unie in interna
tionale fora met het oog op het proactief bevorderen van de alomvattende beleidsaanpak van de Unie voor de Hoorn
van Afrika;
b) een overzicht behouden over alle werkzaamheden van de Unie.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.

De SVEU is, onder het gezag van de HV, verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat.

2.
Het PVC onderhoudt een bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt van de SVEU met de
Raad. Onverminderd de bevoegdheden van de HV zorgt het PVC binnen het kader van het mandaat voor strategische
aansturing en politieke leiding ten behoeve van de SVEU.
3.
De SVEU werkt nauw samen met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en zijn relevante afdelingen,
alsook met delegaties van de Unie in de regio en met de Commissie.

Artikel 5
Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de
periode van 1 november 2015 tot en met 28 februari 2017 beloopt 3 500 000 EUR.
2.
De uitgaven worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene
begroting van de Unie.
3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De SVEU legt van
alle uitgaven verantwoording af aan de Commissie.
(1) Besluit 2011/168/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende het Internationaal Strafhof en tot intrekking van Gemeenschap
pelijk Standpunt 2003/444/GBVB (PB L 76 van 22.3.2011, blz. 56).
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Artikel 6
Vorming en samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van het mandaat van de SVEU en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU
verantwoordelijk voor het vormen van zijn team. In het team dient de door het mandaat vereiste deskundigheid inzake
specifieke beleids- en veiligheidsvraagstukken aanwezig te zijn. De SVEU houdt de Raad en de Commissie onmiddellijk
en regelmatig op de hoogte van de samenstelling van zijn team.
2.
De lidstaten, de instellingen van de Unie en de EDEO kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De
bezoldiging van het gedetacheerd personeel komt ten laste van respectievelijk de betrokken lidstaat, de betrokken
instelling van de Unie of de EDEO. Deskundigen die door de lidstaten bij de instellingen van de Unie of de EDEO zijn
gedetacheerd, kunnen eveneens aan de SVEU worden toegewezen. Internationaal aangeworven personeel moet de
nationaliteit van een lidstaat hebben.
3.
Al het gedetacheerde personeel blijft onder het administratieve gezag van de detacherende lidstaat, van de
detacherende instelling van de Unie of van de EDEO en voert zijn taken uit en handelt in het belang van het mandaat
van de SVEU.
4.
Het personeel van de SVEU wordt op dezelfde locatie als de betrokken afdelingen van de EDEO of de delegaties
van de Unie ondergebracht, teneinde de samenhang en consistentie van hun respectieve activiteiten te verzekeren.
Artikel 7
Voorrechten en immuniteiten van de SVEU en het personeel van de SVEU
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop van de
missie van de SVEU en zijn personeel, worden naargelang het geval met de ontvangende landen overeengekomen. De
lidstaten en de EDEO verlenen daartoe alle nodige steun.
Artikel 8
Beveiliging van gerubriceerde EU-informatie
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in
Besluit 2013/488/EU (1) van de Raad.
Artikel 9
Toegang tot informatie en logistieke steun
1.
De lidstaten, de Commissie, de EDEO en het secretariaat-generaal van de Raad zorgen ervoor dat de SVEU toegang
krijgt tot alle relevante informatie.
2.
De delegaties van de Unie in de regio en de lidstaten, naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de
regio.
Artikel 10
Veiligheid
Overeenkomstig het beleid van de Unie inzake de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag
wordt ingezet in operaties buiten de Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor de beveiliging
van het personeel dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming met zijn mandaat en de veiligheidssituatie
in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, met name:
a) het opstellen van een specifiek veiligheidsplan op basis van richtsnoeren van de EDEO, dat onder meer specifieke
fysieke, organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen omvat voor het beheer van veilige personeelsbewe
gingen naar en binnen het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is alsmede het beheer van veiligheidsincidenten en
het voorzien in een nood- en evacuatieplan van de missie;
(1) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubri
ceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).
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b) ervoor zorgen dat alle buiten de Unie ingezette personeelsleden gedekt zijn door een verzekering voor grote risico's
die is afgestemd op de omstandigheden in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is;
c) ervoor zorgen dat alle buiten de Unie in te zetten leden van het team van de SVEU, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is en passende beveiligingsopleiding
hebben genoten waarvan de inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin dat gebied door de EDEO is
ingedeeld;
d) ervoor zorgen dat alle naar aanleiding van de geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen
worden opgevolgd, en aan de Raad, de HV en de Commissie schriftelijk verslag uitbrengen over de uitvoering
daarvan en over andere veiligheidskwesties in het kader van het voortgangsverslag en het verslag over de uitvoering
van zijn mandaat.

Artikel 11
Verslag
1.
De SVEU brengt geregeld mondeling en schriftelijk verslag uit aan de HV en het PVC. De SVEU brengt zo nodig
tevens verslag uit aan de werkgroepen van de Raad. De geregelde verslagen worden verspreid via het COREU-netwerk.
De SVEU kan de Raad Buitenlandse Zaken verslagen voorleggen. Overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag kan de
SVEU worden ingeschakeld bij de informatieverstrekking aan het Europees Parlement.
2.
De SVEU brengt verslag uit over de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de initiatieven van
de Unie, zoals de bijdrage die de Unie levert aan hervormingen, en gaat daarbij mede in op de politieke aspecten van
relevante ontwikkelingsprojecten van de Unie, in coördinatie met de delegaties van de Unie in de regio.

Artikel 12
Coördinatie
1.
De SVEU draagt bij aan de eenheid, samenhang en doeltreffendheid van de acties van de Unie en helpt ervoor te
zorgen dat alle instrumenten van de Unie en acties van de lidstaten op coherente wijze worden ingezet om de beleids
doelstellingen van de Unie te verwezenlijken. De activiteiten van de SVEU worden gecoördineerd met die van de
delegaties van de Unie en van de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies van de lidstaten en
delegaties van de Unie in de regio.
2.
Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met de hoofden van de delegaties van de Unie en de hoofden
van de missies van de lidstaten. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van
zijn mandaat. In nauwe samenwerking met de relevante delegaties van de Unie, geeft de SVEU plaatselijke politieke
aansturing aan de commandant van EUNAVFOR Atalanta, de commandant van de EU-missie EUTM Somalia en het
hoofd van de missie EUCAP Nestor. De SVEU, de operationele commandanten van de EU en de civiele operationele
commandant plegen indien nodig overleg.
3.
De SVEU werkt nauw samen met de autoriteiten van de betrokken landen, de VN, de AU, de IGAD, en andere
nationale, regionale en internationale belanghebbenden, en tevens met het maatschappelijk middenveld in de regio.

Artikel 13
Evaluatie
De uitvoering van dit besluit en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Unie in de regio worden op gezette
tijden geëvalueerd. De SVEU legt de Raad, de HV en de Commissie vóór eind juni 2016 een voortgangsverslag, en vóór
eind november 2016 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor.
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Artikel 14
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 1 november 2015.

Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
P. GRAMEGNA
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BESLUIT (GBVB) 2015/2007 VAN DE RAAD
van 10 november 2015
houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in
Bosnië en Herzegovina
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33, en artikel 31, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 19 januari 2015 Besluit (GBVB) 2015/77 (1) houdende benoeming van de heer Lars-Gunnar
WIGEMARK tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) in Bosnië en Herzegovina, vastgesteld.
Het mandaat van de SVEU verstrijkt op 31 oktober 2015.

(2)

Het mandaat van de SVEU moet met nog eens zestien maanden worden verlengd.

(3)

De SVEU zal het mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de
doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan
hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Lars-Gunnar WIGEMARK als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) in
Bosnië en Herzegovina wordt verlengd tot en met 28 februari 2017. De Raad kan, op basis van een beoordeling door
het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en op voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid (HV), besluiten dat het mandaat van de SVEU eerder wordt beëindigd.

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de volgende beleidsdoelstellingen van de Unie in Bosnië en Herzegovina
(BiH): verdere vooruitgang bij het stabilisatie- en associatieproces, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar,
vreedzaam, multi-etnisch en verenigd BiH, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is
naar lidmaatschap van de EU. De Unie zal ook de uitvoering van het Algemeen Kaderakkoord voor vrede in BiH (GFAP)
verder ondersteunen.

Artikel 3
Mandaat
Met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen omvat het mandaat van de SVEU het volgende:
a) het politieke proces van het advies van de Unie voorzien en faciliteren;
(1) Besluit (GBVB) 2015/77 van de Raad van 19 januari 2015 houdende benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese
Unie in Bosnië en Herzegovina (PB L 13 van 20.1.2015, blz. 7).
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b) zorgen voor consistentie en samenhang in het optreden van de Unie;
c) vooruitgang met betrekking tot de politieke, economische en Europese prioriteiten bevorderen;
d) toezicht houden en advies verlenen aan de uitvoerende en de wetgevende macht op alle bestuursniveaus in BiH, en
contacten onderhouden met de autoriteiten en de politieke partijen in BiH;
e) ervoor zorgen dat de inspanningen van de Unie voor het gehele scala van activiteiten op het gebied van de
rechtsstaat en de hervorming van de veiligheidssector worden uitgevoerd, de algehele coördinatie op Unieniveau
bevorderen van, en ter plaatse politieke sturing geven aan de inspanningen van de Unie ter bestrijding van georgani
seerde criminaliteit en corruptie, en in die context, waar nodig, evaluatie en advies verstrekken aan de HV en de
Commissie;
f)

ondersteuning bieden voor een intensievere en meer doeltreffende samenwerking tussen openbaar ministerie en
politie in BiH;

g) zonder afbreuk te doen aan de militaire commandostructuur, de commandant van de troepen van de Unie politieke
aansturing geven inzake militaire aangelegenheden met een lokale politieke dimensie, met name wat betreft delicate
operaties, de betrekkingen met de lokale overheden en met de lokale media; overleg plegen met de commandant van
de troepen van de Unie alvorens politieke maatregelen te nemen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheidssi
tuatie;
h) de communicatie van de Unie met de bevolking van BiH over Uniekwesties voeren en coördineren;
i)

het proces van integratie in de EU stimuleren, via gerichte publieke diplomatie en outreach-activiteiten van de Unie
die zijn bedoeld om te zorgen voor meer begrip en een groter draagvlak bij de bevolking van BiH voor EU-kwesties,
onder meer door de actoren van de civiele samenleving in te schakelen;

j)

bijdragen aan de ontwikkeling en bestendiging van het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden
in BiH, overeenkomstig het mensenrechtenbeleid van de Unie en de richtsnoeren van de Unie inzake mensenrechten;

k) de bevoegde autoriteiten van BiH door middel van dialoog aansporen tot volledige samenwerking met het Interna
tionaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY);
l)

in overeenstemming met het integratieproces van de Unie, advies en bijstand verstrekken inzake de politieke dialoog
over de noodzakelijke grondwetswijzigingen, die vergemakkelijken en er toezicht op houden;

m) nauw contact en overleg onderhouden met de Hoge Vertegenwoordiger in BiH en andere bevoegde internationale
organisaties die in het land werkzaam zijn;
n) waar nodig de HV adviseren tegen welke natuurlijke of rechtspersonen, gelet op de situatie in BiH, beperkende
maatregelen zouden kunnen worden genomen;
o) zonder afbreuk te doen aan de desbetreffende commandostructuur, ertoe bijdragen dat alle instrumenten van de
Unie ter plaatse op coherente wijze worden gebruikt, teneinde de beleidsdoelstellingen van de Unie te verwezen
lijken.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.

De SVEU is, onder het gezag van de HV, verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat.

2.
Het PVC onderhoudt een bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt van de SVEU met de
Raad. Onverminderd de bevoegdheden van de HV zorgt het PVC binnen het kader van het mandaat voor strategische
adviezen en politieke aansturing ten behoeve van de SVEU.
3.

De SVEU werkt nauw samen met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en zijn bevoegde afdelingen.
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Artikel 5
Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de
periode van 1 november 2015 tot en met 28 februari 2017 beloopt 7 600 000 EUR.
2.
De uitgaven worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene
begroting van de Unie. Procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten door de SVEU staan zonder beperkingen
open voor natuurlijke en rechtspersonen. Voorts gelden er voor de door de SVEU aangekochte goederen geen
oorsprongsregels.
3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De SVEU legt van
alle uitgaven verantwoording af aan de Commissie.

Artikel 6
Vorming en samenstelling van het team
1.
Er wordt een speciale staf benoemd die de SVEU bijstaat bij de uitvoering van het mandaat en bijdraagt tot de
samenhang, de zichtbaarheid en de doeltreffendheid van het algehele optreden van de Unie in BiH. Binnen de grenzen
van het mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor het samenstellen van
het team. Het team dient leden te bevatten die beschikken over de door het mandaat vereiste deskundigheid inzake
specifieke beleidsvraagstukken. De SVEU houdt de Raad en de Commissie onmiddellijk op de hoogte van de
samenstelling van het team.
2.
De lidstaten, de instellingen van de Unie en de EDEO kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. Het
salaris van het gedetacheerde personeel komt ten laste van respectievelijk de lidstaat, de betrokken instelling van de Unie
of de EDEO. Deskundigen die door de lidstaten bij de instellingen van de Unie of de EDEO zijn gedetacheerd, kunnen
eveneens aan de SVEU worden toegewezen. Internationaal aangeworven personeel moet de nationaliteit van een lidstaat
hebben.
3.
Al het gedetacheerde personeel blijft onder het administratieve gezag van de detacherende lidstaat, de instelling van
de Unie of de EDEO en voert zijn taken uit en handelt in het belang van het mandaat van de SVEU.

Artikel 7
Voorrechten en immuniteiten van de SVEU en van de medewerkers van de SVEU
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop van de
missie van de SVEU en van de medewerkers van de SVEU, worden naargelang het geval met de ontvangende partij
overeengekomen. De lidstaten en de EDEO verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 8
Beveiliging van gerubriceerde EU-informatie
De SVEU en de leden van het team van de SVEU leven de beginselen en minimumnormen inzake beveiliging na die zijn
vastgelegd in Besluit 2013/488/EU van de Raad (1).

Artikel 9
Toegang tot informatie en logistieke steun
1.
De lidstaten, de Commissie en het secretariaat-generaal van de Raad zorgen ervoor dat de SVEU toegang krijgt tot
alle relevante informatie.
2.

De delegaties van de Unie en/of de lidstaten, naargelang het geval, verlenen logistieke steun in de regio.

(1) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubri
ceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).
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Artikel 10
Veiligheid
Overeenkomstig het beleid van de Unie inzake de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag
wordt ingezet in operaties buiten de Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor de beveiliging
van het personeel dat rechtstreeks onder het gezag van de SVEU staat, in overeenstemming met het mandaat van de
SVEU en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, met name door:
a) een specifiek veiligheidsplan op te stellen op basis van richtsnoeren van de EDEO, dat onder meer specifieke fysieke,
organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van veilige personeelsbewegingen naar en
binnen het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, en het beheer van veiligheidsincidenten omvat en met inbegrip
van een nood- en evacuatieplan;
b) ervoor te zorgen dat alle buiten de Unie ingezette personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden in het
gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, afgestemde verzekering tegen grote risico's;
c) ervoor te zorgen dat alle buiten de Unie ingezette leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven personeel,
voor of bij aankomst in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een passende beveiligingsopleiding hebben
genoten, gebaseerd op de risicoklasse waarin dat gebied door de EDEO is ingedeeld;
d) ervoor te zorgen dat alle naar aanleiding van regelmatige beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen
worden uitgevoerd, en aan de Raad, de HV, en de Commissie schriftelijk verslag uit te brengen over de uitvoering
daarvan en over andere veiligheidskwesties in het kader van het voortgangsverslag en het verslag over de uitvoering
van het mandaat.

Artikel 11
Verslagen
De SVEU brengt regelmatig mondeling en schriftelijk verslag uit aan de HV en aan het PVC. De SVEU brengt zo nodig
tevens verslag uit aan de werkgroepen van de Raad. De geregelde verslagen worden verspreid via het COREU-netwerk.
De SVEU kan de Raad Buitenlandse Zaken verslagen voorleggen. Overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag kan de
SVEU worden ingeschakeld bij de informatieverstrekking aan het Europees Parlement.

Artikel 12
Coördinatie
1.
De SVEU draagt bij aan de eenheid, de consistentie en de doeltreffendheid van het optreden van de Unie en hij
helpt ervoor te zorgen dat alle instrumenten van de Unie en alle acties van de lidstaten op coherente wijze worden
ingezet teneinde de beleidsdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken. De activiteiten van de SVEU worden gecoör
dineerd met die van de Commissie, en in voorkomend geval met die van andere SVEU's die actief zijn in de regio. De
SVEU verstrekt regelmatig informatie aan de missies van de lidstaten en aan de delegaties van de Unie.
2.
Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met de hoofden van de delegaties van de Unie in de regio en
met de missiehoofden van de lidstaten. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering
van zijn mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met andere internationale en regionale actoren ter plaatse, en
coördineert met name nauw met de Hoge Vertegenwoordiger in BiH.
3.
Ter ondersteuning van crisisbeheersingsoperaties van de Unie draagt de SVEU, samen met de andere actoren van de
Unie ter plaatse, zorg voor een betere verspreiding en uitwisseling van informatie door deze actoren, met het oog op een
hoge mate van gemeenschappelijk omgevingsbewustzijn en situatiebeoordeling.

Artikel 13
Ondersteuning bij vorderingen
De SVEU en de medewerkers van de SVEU bieden ondersteuning bij het verschaffen van gegevens in reactie op alle
vorderingen en verplichtingen die voortvloeien uit de mandaten van de vorige SVEU's in BiH, en zij bieden administratie
ve ondersteuning alsmede toegang tot de dossiers die voor dit doel relevant zijn.
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Artikel 14
Evaluatie
De toepassing van dit besluit en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Unie in de regio worden op gezette
tijden geëvalueerd. De SVEU legt de Raad, de HV en de Commissie vóór eind juni 2016 een voortgangsverslag, en vóór
eind november 2016 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 1 november 2015.

Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
P. GRAMEGNA
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BESLUIT (GBVB) 2015/2008 VAN DE RAAD
van 10 november 2015
tot wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in
Georgië, EUMM Georgia
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28 en de artikelen 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 12 augustus 2010 bij Besluit 2010/452/GBVB (1) de waarnemingsmissie van de Europese Unie
in Georgië („EUMM Georgia” of „de missie”), die bij Gemeenschappelijk Optreden 2008/736/GBVB van de
Raad (2) was ingesteld, verlengd.

(2)

De Raad heeft op 16 december 2014 bij Besluit 2014/915/GBVB (3) Besluit 2010/452/GBVB gewijzigd en de
missie verlengd tot en met 14 december 2016. Besluit 2014/915/GBVB voorzag in een financieel referentiebedrag
tot en met 14 december 2015.

(3)

Een nieuw financieel referentiebedrag dient te worden vastgesteld voor de periode van 15 december 2015 tot en
met 14 december 2016.

(4)

Besluit 2010/452/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2010/452/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan artikel 14, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven voor de missie van 15 december 2015 tot en met
14 december 2016 bedraagt 17 640 000 EUR.”.
2) In artikel 14 worden de leden 2 en 3 vervangen door:
„2.
Alle uitgaven worden beheerd overeenkomstig de voorschriften en procedures die van toepassing zijn op de
algemene begroting van de Unie. Procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten door EUMM Georgia staan
zonder beperkingen open voor natuurlijke en rechtspersonen. Voorts gelden er voor de door EUMM Georgia
aangekochte goederen geen oorsprongsregels.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 15 december 2015.

Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
P. GRAMEGNA

(1) Besluit 2010/452/GBVB van de Raad van 12 augustus 2010 inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië,
EUMM Georgia (PB L 213 van 13.8.2010, blz. 43).
(2) Gemeenschappelijk Optreden 2008/736/GBVB van de Raad van 15 september 2008 inzake de waarnemingsmissie van de Europese
Unie in Georgië, EUMM Georgia (PB L 248 van 17.9.2008, blz. 26).
(3) Besluit 2014/915/GBVB van de Raad van 16 december 2014 tot wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de waarnemingsmissie
van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia (PB L 360 van 17.12.2014, blz. 56).
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2009 VAN DE RAAD
van 10 november 2015
betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (1), en met name
artikel 33,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 25, lid 2, van Besluit 2008/615/JBZ, mag met de in dat besluit voorziene verstrekking
van persoonsgegevens pas worden begonnen nadat op het grondgebied van de bij de verstrekking betrokken
lidstaten de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming vervat in hoofdstuk 6 van dat besluit in het
nationale recht zijn verwerkt.

(2)

In artikel 20 van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad (2) is bepaald dat het voldoen aan bovengenoemde
voorwaarde met betrekking tot de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens overeenkomstig hoofdstuk 2 van
Besluit 2008/615/JBZ dient te worden gecontroleerd op basis van een evaluatieverslag dat is gebaseerd op een
vragenlijst, een evaluatiebezoek en een serie voorafgaande testen.

(3)

Volgens hoofdstuk 4, punt 1.1, van de bijlage bij Besluit 2008/616/JBZ stelt de betrokken Raadsgroep een
vragenlijst op voor elke vorm van geautomatiseerde uitwisseling van gegevens, en beantwoordt een lidstaat de
desbetreffende vragenlijst zodra hij van oordeel is dat hij aan de voorwaarden voor het uitwisselen van gegevens
in een bepaalde gegevenscategorie voldoet.

(4)

Polen heeft de vragenlijst over gegevensbescherming en de vragenlijst over de uitwisseling van dactyloscopische
gegevens ingevuld.

(5)

Polen heeft met Oostenrijk een serie succesvolle voorafgaande testen uitgevoerd.

(6)

Er is een evaluatiebezoek aan Polen gebracht, waarover het Oostenrijkse evaluatieteam een verslag heeft opgesteld
en aan de betrokken werkgroep van de Raad heeft toegezonden.

(7)

Er is een algemeen evaluatieverslag aan de Raad voorgelegd, waarin de resultaten van de vragenlijst, het evaluatie
bezoek en de serie voorafgaande testen betreffende de uitwisseling van dactyloscopische gegevens zijn
samengevat.

(8)

Op 13 juli 2015 is de Raad tot de conclusie gekomen dat Polen de algemene bepalingen inzake gegevensbe
scherming vervat in hoofdstuk 6 van Besluit 2008/615/JBZ volledig heeft uitgevoerd.

(9)

Polen moet derhalve, met het oog op het geautomatiseerd zoeken naar dactyloscopische gegevens, overeen
komstig artikel 9 van Besluit 2008/615/JBZ gerechtigd zijn persoonsgegevens te ontvangen en te verstrekken.

(10)

Besluit 2008/615/JBZ is bindend voor Denemarken, dat derhalve deelneemt aan de vaststelling en toepassing van
dit besluit ter uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ.

(11)

Besluit 2008/615/JBZ is bindend voor Ierland, dat derhalve deelneemt aan de vaststelling en toepassing van dit
besluit ter uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ.

(1) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.
(2) Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van
6.8.2008, blz. 12).
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Besluit 2008/615/JBZ is niet bindend voor het Verenigd Koninkrijk, dat derhalve niet deelneemt aan de
vaststelling en toepassing van dit besluit ter uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Met het oog op de geautomatiseerde bevraging van dactyloscopische gegevens is Polen gerechtigd, overeenkomstig
artikel 9 van Besluit 2008/615/JBZ, met ingang van 12 november 2015 persoonsgegevens te ontvangen en te
verstrekken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Dit besluit is van toepassing overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Brussel, 10 november 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
P. GRAMEGNA
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