
Afvalstoffen waarvoor de inzamelaarsregeling gebruikt kan worden
(Bijlage A, behorende bij de artikelen 3, 4 en 6 van de Regeling melden bedrijfsafralstoffen en gevaarlijke afvalstoffen)

Uit hoofdstuk 02.01: afval van landbouw, tuinbouw, etc.:
02.01.03 afval van plantaardige weefsels
02.01.04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)
02.01.10 metaalafval

Uit hoofdstuk 03.01: afval van de houtverwerking en de
productie van panelen en meubelen:
03.01.01 schots- en kurkafval
03.01.05 niet onder 03.01.04* vallend zaagsel, schaafsel,
spaanders, hout, spaanplaat en fineer
Uit hoofdstuk 03.03: afval van de productie en verwerking
vanpulp, papier en karton:
03,03.01 schots- en houtafval

Uit hoofdstuk 07.02: afval van BFLG van kunststoffen,
synthetische rubber en kunstvezels:
07.02.13 kunststofafval

Uit hoofdstuk 10.11: afval van de fabricage van glas en
glasproducten:
10.11.12 niet onder 10.11.11* (glasafval in de votm van kleine
glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten
(bv. van kathodestraalbuizen)) vallend glasafval

Uit hoofdstuk 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-ferrometaatvijlsel en -deeltjes
12.01.04 non-ferrometaalstof en -deeltjes
12.01.05 kunststofschaafsel en -krullen

Uit hoofdstuk 16.01: afgedankte voertuigen van
verschillende soorten vervoer:
16.0 1.03 afgedankte banden

Uit hoofdstuk 17.01: beton, stenen, tegels en keramische
producten:
17.01.01 beton
17.01.02 stenen
17.01.03 tegels en keramische producten
17.0 1.07 niet onder 17.01.06* (mengsels van beton, stenen,
tegels
of keramische producten, of afzonderlijke fracties
daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten) vallende
mengsels van beton, tegels of keramische producten
Uit hoofdstuk 17.02: hout, glas en kunststof (uit bouw- en
sloopafval):
17.02.01 hout
17.02.02 glas
17.02.03 kunststof
Uit hoofdstuk 17.03: hitumineuze mengsels, koolteer en met
teer behandelde producten:
17.03.02 niet onder 17.03,01* vallende bitumineuze mengsels
Uit hoofdstuk 17.04: metaal (inclusief legeringen) (uit bouw
en sloopafval):
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
17.04.11 niet onder 17.04,10* vallende kabels
Uit hoofdstuk 17.05:grond, stenen en baggerspecie:
17.05.08 niet onder 17.05.07 vallende spoorwegballast
Uit hoofdstuk 17.06: isolatiematerialen en asbesthoudend
bouwmateriaal:
17.06.04 niet onder 17.06.01 * (asbesthoudend isolatiemateriaal)
en
17.06.03 (overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke
stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat) vallend
isolatiemateriaal
[Jit hoofdstuk 17.08: gipshoudend bouwmateriaal:
17.08.02 niet onder 17.08.01 * (gipshoudend materiaal dat met
gevaarlijke stoffen is verontreinigd) vallend gipshoudend
bouwmateriaal
Uit hoofdstuk 17.09: overig bouw- en sloopafval:
17.09.04 niet onder 17.09,01* (bouw- en sloopafval dat kwik
bevat), 17.09,02* (bouw- en sloopafval dat PCB’s bevat)
en 17.09,03* (overig bouw- en sloopafval dat gevaarlijke
stoffen bevat) vallend gemengd bouw- en sloopafval

Uit hoofdstuk 18.01: afval van verloskundige zorg en de
diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens:
18.01.04 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn
onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te
voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed,
wegwerpkleding, luiers)
Uit hoofdstuk 18.02: afval van onderzoek en de diagnose,
behandeling of preventie van ziektes bij dieren
18.02.03 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn
onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te
voorkomen

tJit hoofdstuk 20.01: gescheiden ingezamelde fracties (van
stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk
bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen)
inclusief gescheiden ingezamelde fracties):
20.01.01 papieren karton
20.01.02 glas
20.01.10 kleding
20.01.11 textiel
20.01.38 niet onder 20.01.37 *(hout dat gevaarlijke stoffen
bevat)
vallend hout
20.01.39 kunststoffen
20.01.40 metalen
Uit hoofdstuk 20.02: tuin- en plantsoenafval (inclusief afval
van begraafplaatsen):
20.02.01 biologisch afbreekbaar afval
Uit hoofdstuk 20.03: overig stedelijk afval
20.03.01 gemengd stedelijk afval
20.03.02 marktafval
20.03.03 veegvuil
20.03.06 afval van het reinigen van riolen
20.03.07 grofvuil


