Overzicht wijzigingen Besluit & Regeling melden
Nr
01.

Tot en met december 2010

Vanaf januari 2011

Meldingsplichtige irichtingen:

Meldingsplichtige inrichtingen:

a. Afvalinrichtingen, Ivb, 28.4;

a. Afvalinrichtingen, BOR, bijlage 1c, 28.4;

b. Opslag verontreinigde grond en baggerspecie

b. Opslag verontreinigde grond en baggerspecie
(opslagcap. > 50m3);

(opslagcap. > 50m3);
c.

Overslag huishoudelijke- of bedrijfsafvalstoffen

c.

Overslag huishoudelijke- of bedrijfsafvalstoffen
(opslagcap. > 50 m3);

(opslagcap. > 50 m3).

d. Sorteerbedrijven voor bouw- en sloopafval
(opslagcap. > 50 m3);
e. Composteerinrichtingen (verwerkingscap. > 50
m3/jaar).
02.

Uitzonderingen meldingsplicht inrichtingen:

Uitzonderingen meldingsplicht inrichtingen:

a. Geen.

a. Inrichtingen voor uitsluitend het opslaan,
overslaan, bewerken, verwerken m.b.t.: papier,
textiel, ferro- of non-ferrometalen, schroot,
schone kunststoffen, glas, banden (of een
combinatie daarvan);
b. Inrichtingen voor uitsluitend het opslaan,
overslaan, bewerken m.b.t.: batterijen en accu’s,
elektrische en elektronische apparatuur en
autowrakken, voorzover aangewezen in de
betreffende besluiten en/of regelingen (of een
combinatie daarvan);
c.

Inrichtingen voor het verrichten van een
combinatie van de handelingen (gekoppeld aan
genoemde afvalstoffen) bedoeld in de twee
voorgaande onderdelen.

03.

Uitzondering ontvangstmelding afvalstromen:

Uitzondering ontvangstmelding afvalstromen:

a. Afval, afkomstig van particulieren;

a. Afval, afkomstig van particulieren;

b. Afval, binnen inrichting ontstaan en be-/verwerkt;

b. Afval, binnen inrichting ontstaan en be-/verwerkt;

c.

c.

Afval met kennisgeving i.h.k.v. de EVOA

d. Onbeheerd aangetroffen afval, door of vanwege

Afval met kennisgeving i.h.k.v. de EVOA;

d. Onbeheerd aangetroffen afval, door of vanwege

bestuursorgaan opgeruimd;

bestuursorgaan opgeruimd;

e. Bedrijfsafval, minder dan 50 kg;

e. Bedrijfsafval, minder dan 50 kg;

f.

f.

Gevaarlijk afval minder dan 50 kg. mits
ontvangende inrichting uitsluitend hoeveelheden
minder dan 50 kg. in ontvangst mag nemen;

g. Opslaan, overslaan of bewerken van: batterijen

Gevaarlijk afval minder dan 50 kg. mits
ontvangende inrichting uitsluitend hoeveelheden
minder dan 50 kg. in ontvangst mag nemen;

g. Ingezameld afval uit het publieke domein t.b.v.

en accu’s, elektrische en elektronische

overslag. Onder overslaan wordt verstaan: alle

apparatuur, autowrakken, autobanden en

handelingen waarbij afvalstoffen vanuit een
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verpakkingen.

opbergmiddel of transportmiddel vrijwel direct
(binnen 2 x 24 uur) in een ander opbergmiddel of
transportmidel wordt overgebracht.

04.

Afgiftemelding:

Afgiftemelding:

a. Gebruik Eural-code voor niet-afvalstoffen;

a. Gebruik GN-code voor niet-afvalstoffen (al dan
niet na de toepassing ervan!);
b. Wel afgiftemelding bij toepassing binnen eigen
(meldingsplichtige)inrichting;
c.

Uitzondering geldt voor: afvalstoffen waarvoor
een melding ihkv Besluit bodemkwaliteit of
Besluit gebruik meststoffen is gedaan;

d. Uitzondering geldt voor: betoncentrales,
asfaltinstallaties en bedrijven die ruw staal
vervaardigen, wanneer bij de productie ervan
afval wordt verwerkt (nb: de ontvangst van
afvalstoffen moet wel worden gemeld).
05.

Nul-melding:

Nul-melding:

a. Vrijwillig, alleen van toepassing op ontvangsten.

a. Vrijwillig, van toepassing op ontvangsten én
afgiften (dus: één nul-melding volstaat).

06.

07.

Meldtermijn:

Meldtermijn:

a. Binnen 2 weken na afloop van de maand, waarin

a. Binnen 4 weken na afloop van de maand, waarin

ontvangsten en/of afgiften hebben

ontvangsten en/of afgiften hebben

plaatsgevonden.

plaatsgevonden.

Gebruik begeleidingsbrief:

Gebruik begeleidingsbrief:

a. Mogelijkheid van repeterende vrachten, alleen

a. Mogelijkheid van repeterende vrachten voor alle

voor sec. bouwstoffen, toegepast conform Besluit
bodemkwaliteit (v/h Bsb);

afvalstoffen (naar inrichtingen én toepassingen) ;
b. Specifieke, op het Besluit Bodemkwaliteit

b. Standaard begeleidingsbrief van toepassing op

afgestemde, begeleidingsbrief van toepassing op

het transport van grond;
c.

Vormvrije begeleidingsbrief voor batterijen,

het transport van grond mogelijk;
c.

Standaard begeleidingsbrief voor batterijen,

elektrische en elektronische apparatuur,

elektrische en elektronische apparatuur,

autowrakken, autobanden, verpakkingen en

autowrakken, autobanden en verpakkingen

afvalstoffen ihkv retourlogistiek;

(vormvrije begeleidingsbrief afgeschaft);

d. Bij gebruik inzamelaarsregeling: locatie van
herkomst mag op bijlage

d. Bij gebruik inzamelaarsregeling: locatie van
herkomst moet op begeleidingsbrief;

e. Bewaarplicht niet geregeld;

e. Bewaarplicht 5 jaar, mits de begeleidingsbrief
betrekking heeft op een afvalstroom, waarvan de
ontvangst wordt gemeld (afvalstroomnummer);

f.

Ingehuurde vervoerder vermelden in vrije ruimte
(aanbeveling);

g. Voor scheepsafval, vanaf inzamelen (S-formulier
geldt voor het schip waarop de afvalstoffen zijn

f.

Ingehuurde vervoerder vermelden in vak 4a op
begeleidingsbrief (verplichting);
e

g. Voor scheepsafval, vanaf 1 landlokatie
(daarvoor volstaat S-formulier).

ontstaan).
08.

Uitzondering voeren begeleidingsbrief:

Uitzondering voeren begeleidingsbrief:

a. Afvalstoffen waarop EVOA van toepassing is (en

a. Afvalstoffen waarop EVOA van toepassing is (en
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EVOA-document aanwezig);

EVOA-document aanwezig);
b. Bedrijfsafvalstoffen in motorrijtuigcat. B;

b. Bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen in
motorrijtuigcat. B;

c.

Bedrijfsafval < 500 kg. anders dan

c.

motorrijtuigcat. B;
d. Gevaarlijk afval < 50 kg. anders dan

Bedrijfsafval < 500 kg. anders dan
motorrijtuigcat. B;

d. Niet beroepsmatig ingezameld papier/karton of

motorrijtuigcat. B.

textiel;
e. Ingezameld afval uit het publieke domein t.b.v.
overslag.

09.

Formulier: begeleidingsbrief:

Formulier: begeleidingsbrief:

a. Bij gebruik inzamelaarsregeling werd inzamelaar

a. Vermelden primaire ontdoener (afzender) bij
gebruik inzamelaarsregeling;

als ontdoener (afzender) vermeld;
b. Bedrijfsnummers als niet-verplicht veld

b. Geen bedrijfsnummers;

c.

c.

Postcode als verplicht veld

d. NAW-gegevens ontvanger in vak 4a

d. Geen NAW-gegevens ontvanger;

e. ingehuurde vervoerder in vrij veld (werd

e. Ingehuurde (uitbesteed) vervoerder in vak 4a

aanbevolen);
f.
10.

Geschatte hoeveelheid verplicht veld.

(verplicht);
f.

Formulier: eerste ontvangstmelding:

a. VIHB-nummer vermelden

a. VIHB-nummer niet meer vermelden

b. Nabijheidsbeschrijving alleen in toelichting

b. Nabijheidsbeschrijving toegevoegd t.b.v.

c.

Geen land van herkomst gevraagd;

d. NAW-gegevens ontvanger in vak 4a
e

12.

Geschatte hoeveelheid niet-verplicht veld.

Formulier: eerste ontvangstmelding:

aangegeven;

11.

Postcode niet meer verplicht;

onderscheid route-inzameling/inzamelaarsreg.);
c.

Land van herkomst toegevoegd;

d. Geen NAW-gegevens ontvanger;
e

e. 1 maandelijkse ontvangst op apart formulier.

e. 1 maandelijkse ontvangst toegevoegd.

Formulier: maandelijkse ontvangstmelding:

Formulier: maandelijkse ontvangstmelding:

a. Bedrijfsnummer gevraagd;

a. Verwerkersnr. i.p.v. bedrijfsnummer gevraagd;

b. Nul-melding niet mogelijk.

b. Nul-melding toegevoegd.

Formulier: maandelijkse afgiftemelding:

Formulier: maandelijkse afgiftemelding:

a. Bedrijfsnummer gevraagd;

a. Verwerkersnr. i.p.v. bedrijfsnummer gevraagd;

b. Euralcode voor afvalstoffen en niet-afvalstoffen;

b. Euralcode voor afvalstoffen en GN-code voor
niet-afvalstoffen;

c.
13.

Volgorde kolommen is: ‘vrachten’ en ‘gewicht’;

c.

Kolommen ‘vrachten’ en ‘gewicht’ gewisseld;

d. Nul-melding niet mogelijk.

d. Nul-melding toegevoegd.

Inzamelen:

Inzamelen:

a. In route: huishoudelijke afvalstoffen;

a. In route: huishoudelijke afvalstoffen;

b. In route: bedrijfsafvalstoffen;

b. In route: bedrijfsafvalstoffen;

c.

c.

In route: gevaarlijk afvalstoffen, zijnde: batterijen,

In route: gevaarlijk afvalstoffen, zijnde: batterijen

elektrische en elektronische apparatuur,

en accu’s, elektrische en elektronische

scheepsafvalstoffen, autowrakken en overige

apparatuur, scheepsafvalstoffen, autowrakken en

gevaarlijke afvalstofen < 50 kg. per afgifte;

overige gevaarlijke afvalstofen < 50 kg. per
afgifte;

d. Inzamelaarsregeling: bedrijfsafvalstoffen,
vermeld in bijlage A van de Regeling melden.

d. Inzamelaarsregeling: bedrijfsafvalstoffen,
vermeld in bijlage A van de Regeling melden;
e. Toegevoegd aan bijlage A: afgedankte
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autobanden (160103), bitumineuze mengsels
(170302), kabels uit bsa (170411),
spoorwegballast (170508), veegvuil (200303),
kolkenzuigerslib/rioolslib (200306) en
scheepsafvalstoffen (diverse codes);
f.

verwijderd uit bijlage A: afvalstromen afkomstig
van afvalbe-/verwerkende inrichtingen (19codes).

14.

Afvalstroomnummer:

Afvalstroomnummer:

a. Geldigheidsduur, max. 3 jaar inactief

a. Geldigheidsduur, max. 5 jaar inactief

Hoewel aan het opstellen van dit overzicht de grootst mogelijke zorg is besteed kunt u hieraan geen
rechten ontlenen. Het LMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden
en/of gedateerde informatie uit dit overzicht.
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