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Beslissing van Leefmilieu Brussel tot toekenning aan VICTOR PEETERS OPENBARE EN 

INDUSTRIELE WERKEN N.V. de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van 

gevaarlijke afvalstoffen 

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op de 

artikelen 74 tot 78; 

Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; 

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 

2016 betreffende het beheer van afvalstoffen, hierna genoemd “BRUDALEX”; 

Gelet op de aanvraag tot erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke 

afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingediend bij Leefmilieu Brussel (afgekort LB), 

op 21/10/2019, door VICTOR PEETERS OPENBARE EN INDUSTRIELE WERKEN N.V. 

(ondernemingsnummer 0406990917), hierna « de aanvrager » genoemd; 

Gelet op de ontvangstbericht van onvolledig dossier van 22/11/2019; 

Gelet op de aanvullingen ontvangen op 16/12/2019; 

Gelet op de ontvangstbericht van volledig dossier van 23/12/2019; 

Gelet op het advies van 14/01/2020 van de betrokken diensten van LB; 

Gelet op de gegevens van 05/02/2020 uit de databank ‘Inspectietoepassing’ van de betrokken 

diensten van het Vlaamse gewest (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij); 

Gelet op het advies van 17/01/2020 van de betrokken diensten van het Vlaamse gewest 

(Departement Leefmilieu, Natuur en Energie); 

Gelet op het advies van 12/12/2020 van de betrokken diensten van het Waalse gewest 

(“Département du Sol et des Déchets”); 

Gelet op het advies van 16/02/2020 van de betrokken diensten van het Waalse gewest 

(“Département de la Police et des Contrôles”); 
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Overwegende dat de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke 

afvalstoffen aan de aanvrager in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het “besluit van 

14/11/2014” werd toegekend voor vijf jaar maar dat de aanvrager de hernieuwing van zijn 

erkenning niet binnen de zes maanden vóór de vervaldatum heeft aangevraagd, zijnde pas op  

21/10/2019; 

Overwegende dat de huidige aanvraag dus als een nieuwe aanvraag te beschouwen is en niet als 

een hernieuwing van erkenning; 

 

Overwegende de volgende opmerkingen in het advies van 14/01/2020 van de betrokken diensten 

van LB: 

- Het bedrijf V. PEETERS OPENBARE EN INDUSTRIËLE WERKEN n.v., Zavelbosstraat,3 te 

2200 Herentals, [ondernemingsnummer: BE0406990917], is gekend bij onze diensten als 

afvalbeheerder.  

- Een inspectiedossier is geopend voor het bedrijf in verband met de traceerbaarheid van 

afvalstoffen. Dit bedrijf heeft de afvalstoffenrapportage voor 2018 ingediend via Brudaweb.   

-  Tot op heden werden geen verwittigingen, aanmaningen, noch processen-verbaal tegen dit 

bedrijf opgesteld. 

 

Overwegende dat uit de beschikbare gegevens van 05/02/2020 uit de databank 

‘inspectietoepassing’ van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij blijkt dat: 

- de aanvrager is in Vlaanderen geregistreerd als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –

makelaar van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en geregistreerd als vervoerder 

van afvalstoffen in hetzelfde gewest; 

- er werden door Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij geen PV’s de laatste vijf jaren 

aan de aanvrager opgesteld; 

 

Overwegende dat het “Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid” in 

zijn advies van 17/01/2020 meldt dat “geen vaststellingen, overtredingen of pv’s of veroordelingen 

bekend zijn betreffende deze bedrijf”; 

Overwegende de opmerkingen in het advies van 12/12/2020 van het “Département du Sol et des 

Déchets”: 

- de aanvrager is in Wallonië erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen,; 

- de aanvrager is in Wallonië geregistreerd als ophaler en vervoerder van afval dat geen 

gevaarlijk afval is; 

- de betrokken diensten geen enkel element hebben dat een negatief advies met betrekking 

tot deze aanvraag zou kunnen rechtvaardigen; 
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Overwegende dat het “Département de la Police et des Contrôles” van het Waals Gewest in haar 

advies van 13/01/2020 meldt dat ze “geen bezwaren kan opwerpen tegen deze 

erkenningsaanvraag”; 

Overwegende het gunstig verondersteld advies van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid 

(BEW) wegens gebrek aan verzending binnen de opgelegde termijn; 

Overwegende het gunstig verondersteld advies van Mobiel Brussel (BUV) wegens gebrek aan 

verzending binnen de opgelegde termijn; 

Overwegende dat, in overstemming van artikel 3.4.2 §1 van “BRUDALEX”, de aanvrager over de 

specifieke deskundigheden moet beschikken voor de erkenning als inzamelaar, handelaar en 

makelaar van gevaarlijke afvalstoffen zoals vereist in artikel 3.3.2 van “BRUDALEX”, te weten dat 

de aanvrager een persoon moet aanduiden die permanent ter beschikking is en die over 

voldoende kennis van de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer beschikt; 

Overwegende dat deze persoon een vorming heeft gevolgd die deze kennis van de 

afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer aantoont; 

Overwegende dat de aanvrager over de specifieke deskundigheden moet beschikken voor de 

erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen zoals vereist in 

artikel 3.4.2 van “BRUDALEX”, te weten dat de aanvrager een persoon moet aanduiden die 

permanent ter beschikking is en die over voldoende kennis van de eigenschappen en gevaren 

van de afvalstoffen, over de geschikte verpakking en de bijhorende veiligheidsvoorschriften, 

inclusief tijdens het vervoer beschikt; 

Overwegende dat de aanvrager deze persoon heeft aangeduid, en dat uit het dossier blijkt dat hij 

gedeeltelijk over deze kennis beschikt; 

Overwegende dat de aanvrager over de nodige vervoersmiddelen en recipiënten beschikt om de 

afvalstoffen te vervoeren of te laten vervoeren in het kader van zijn erkenning zoals vereist in 

artikel 3.2.7 van “BRUDALEX”; 

Overwegende dat de aanvrager over een geldig verzekeringscontract van het type burgerlijke 

aansprakelijkheid uitbating beschikt zoals vereist in artikel 3.2.8 van “BRUDALEX”; 

Overwegende dat de aanvrager over een kwaliteitsbeheersysteem beschikt conform aan artikel 

3.4.5 van “BRUDALEX”; 

Overwegende dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in “BRUDALEX” 

en dat de aanvrager zekere bekwaamheid biedt om in te staan voor de inzamelen, handelen en 

makelen van gevaarlijke afvalstoffen zonder schade te berokkenen aan het leefmilieu of de 

volksgezondheid; 
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Overwegende dat uit de analyse van de erkenningsaanvraag blijkt dat het nodig is om volgende 

bijkomende voorwaarden op te leggen: 

- De intern aangeduide persoon die over voldoende kennis van de eigenschappen en 

gevaren van de afvalstoffen, beschikt niet over een diploma hoger onderwijs met chemie. 

Een afwijking hierop werd niet aanvaard omdat aanvrager gespecialiseerd is in meerdere 

categorieën afvalstoffen. Er moet op zijn minst 1 persoon aangeduid worden die wel over 

een diploma hoger onderwijs chemie beschikt en die ook permanent beschikbaar is. Deze 

persoon mag extern aangeduid worden. 

 

Beslissing 

I. ERKENNING 

Artikel 1. 

§1. De erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aan VICTOR PEETERS OPENBARE EN INDUSTRIELE 

WERKEN N.V. (ondernemingsnummer 0406990917) toegekend, voor de ophaling van de 

gevaarlijke afvalstoffen die in de bijlage bij dit besluit zijn hernomen. 

 (zoals opgenomen in de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Beschikking 2000/532/EG van de 

Europese commissie van 3 mei 2000 tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen) 

Art. 2. 

Dit beslissing wordt van kracht de dag van de kennisgeving ervan, voor een periode van 5 jaar. 

Art. 3. 

De erkenning draagt het nummer AGR/CNC-DD/001265347. 
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II. BIJZONDERE VOORWAARDEN  

Art. 4. 

§1. De erkenning wordt toegekend onder de bijzondere voorwaarden in dit artikel. 

De interne aangeduide persoon voor eigenschappen en gevaren van afvalstoffen moet een 

diploma hoger onderwijs met chemie hebben. Deze moet eveneens permanent aanwezig zijn. 

Deze persoon mag extern aangeduid worden. 

III. ALGEMENE VOORWAARDEN  

Art. 5. 

§1. De erkenninghouder moet de bepalingen van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende 

afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten respecteren en de algemene voorwaarden die zijn 

vastgesteld in  “BRUDALEX”. 

Art. 6. Verantwoordelijke persoon voor de inzameling 

Indien de door artikel 3.4.2 van “BRUDALEX” opgelegde personen die door de onderneming zijn 

aangeduid de onderneming verlaten, moeten deze onmiddellijk vervangen worden door personen 

die een equivalente ervaring hebben of voldoende kennis (vb relevante diploma’s) hebben en dit 

om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren; 

Elke wijziging van deze personen moet onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen van LB worden 

bekendgemaakt. 

Art. 7. Traceerbaarheid 

De bepalingen van artikelen 1.4 tot en met 1.7 van “BRUDALEX” zijn onverkort van toepassing op 

de handelingen uitgevoerd in het kader van dit besluit. 

Art. 8. Vervoer 

§1. Het vervoer van de gevaarlijke afvalstoffen mag niet aan onderaannemers worden 

toevertrouwd. 
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Art. 9. Incidenten 

De inzamelaar, handelaar, makelaar moet de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems van LB 

en de dienst ‘BUV – Directie Wegen - Noordstation, Vooruitgangsstraat 80, bus 1 te 1035 Brussel’ 

onverwijld op de hoogte brengen van elk incident tijdens de behandeling of het vervoer van de 

afvalstoffen met het oog op hun verwijdering. 

Art. 10. Jaarverslag 

Jaarlijks, op de datum van de verjaardag van de erkenning stuurt de erkende inzamelaar, 

handelaar, makelaar, aan de afdeling Vergunningen van LB: 

- indien nodig, een nota waarin de wijzigingen van één van de elementen van de 

erkenningsaanvraag, sinds de laatste kennisgeving, worden gemeld; 

- een attest dat bewijst dat de verzekering de vereisten van  “BRUDALEX” respecteert. 

 

III. EINDBEPALINGEN 

Art. 11. 

Alle handelingen, facturen, publicaties, brieven, rekeningen van bestellingen en andere stukken 

afkomstig van de erkenninghouder, moeten zijn erkenning, het nummer en de duur ervan 

vermelden. 

Art. 12. 

Leefmilieu Brussel kan ten allen tijde, bij een met redenen omklede beslissing, nieuwe 

voorwaarden opleggen en de erkenning schorsen of intrekken indien de erkenninghouder: 

- de in dit erkenningsbesluit opgelegde voorwaarden niet meer vervult; 

- prestaties levert waarvoor hij niet is erkend; 

- prestaties levert waarvan de kwaliteit ontoereikend is. 

Elke beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning wordt genomen nadat de 

erkenninghouder de kans heeft gekregen zijn opmerkingen, ofwel mondeling, ofwel schriftelijk, 

bekend te maken. 
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Art. 13. 

De erkenning kan worden vernieuwd. De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet op zijn 

vroegst 1 jaar en op zijn laatst 6 maanden vóór het verstrijken ervan worden ingediend, bij gebrek 

waarvan het onontvankelijk zal zijn. 

Art. 14. 

§1. Elke belanghebbende persoon kan bij het Milieucollege, Arcadia gebouw, Kunstberg 10-13, 

1000 Brussel, een beroep tegen deze beslissing instellen. Dit beroep heeft geen schorsende 

kracht. 

§2. Het beroep moet worden ingesteld via een bij de post aangetekende brief binnen 30 dagen: 

- na de ontvangst van de kennisgeving van de beslissing of het verstrijken van de termijn om 

uitspraak te doen wanneer het beroep uitgaat van de aanvrager; 

- na de bekendmaking bij uittreksel van de erkenning in het Belgisch Staatsblad wanneer het 

beroep uitgaat van een derde. 

Bij het instellen van een beroep dient een dossierrecht van 125 € te worden betaald. Een bewijs 

van storting op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van de Gewestelijke Overheidsdienst van 

Brussel moet bij de indieningsbrief worden gevoegd. 

Art. 15. 

Dit beslissing wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Brussel, 

 

 

Namens Leefmilieu Brussel, 

 

 

 

 

Frédéric FONTAINE 
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Code Beschrijving 

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

01 03 05* andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten  

01 03 07* 
ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende 

mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat  

01 04 07* 
afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende 

mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat  

01 05 05* oliehoudend boorgruis en –afval  

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

02 01 08* agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

03 01 04* 
zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen 

bevatten  

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  

04 01 03* ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase  

04 02 14* afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat  

04 02 16* kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten  

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

05 01 02* ontzoutingsslib  
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05 01 03* tankbodemslib  

05 01 04* zuur alkyslib  

05 01 05* gemorste olie  

05 01 06* 
olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of 

apparaten  

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

05 01 11* afval van brandstofzuivering met behulp van basen  

05 01 12* olie die zuren bevat  

05 01 15* afgewerkte bleekaarde  

05 06 03* overige teer  

06 01 01* zwavelzuur en zwaveligzuur  

06 01 02* zoutzuur  

06 01 03* waterstoffluoride  

06 01 04* fosfor- en salpeterigzuur  

06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur  

06 01 06* overige zuren  

06 02 01* calciumhydroxide  

06 02 03* ammoniumhydroxide  

06 02 04* natrium- en kaliumhydroxide  

06 02 05* overige basen  

06 03 11* vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten  

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

06 03 15* metaaloxiden die zware metalen bevatten  
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06 04 03* arseenhoudend afval  

06 04 04* kwikhoudend afval  

06 04 05* afval dat andere zware metalen bevat  

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

06 06 02* afval dat gevaarlijke sulfiden bevat  

06 07 02* actieve kool van de chloorbereiding  

06 07 03* bariumsulfaatslib dat kwik bevat  

06 07 04* oplossingen en zuren, bijv. contactzuur  

06 08 02* afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat  

06 09 03* 
calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is 

verontreinigd  

06 10 02* afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

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

06 13 05* roet  

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 02 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen  



AGR/CNC-DD/001265347                                                                                                    11/26 
 

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 14* afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten  

07 02 16* afval dat gevaarlijke siliconen bevat  

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 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  
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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 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten  

07 05 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen  

07 05 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen  

07 05 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen  

07 05 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen  

07 05 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen  

07 05 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia  

07 05 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia  

07 05 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat  

07 05 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten  

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 07 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen  
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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  

08 01 11* 
afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat  

08 01 13* 
slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat  

08 01 15* 
waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 

stoffen bevat  

08 01 17* 
afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere 

gevaarlijke stoffen bevat  

08 01 19* 
waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere 

gevaarlijke stoffen bevat  

08 01 21* afval van verf- of lakverwijderaar  

08 03 12* inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat  

08 03 14* inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat  

08 03 16* afval van etsoplossingen  

08 03 17* tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat  

08 03 19* dispersieolie  

08 04 09* 
afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat  
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08 04 11* 
slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat  

08 04 13* 
waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 

stoffen bevat  

08 04 15* 
waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere 

gevaarlijke stoffen bevat  

08 04 17* harsolie  

08 05 01* isocyanaatafval  

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 11* wegwerpcamera’s met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen  

09 01 13* 
niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde 

terugwinning van zilver  

10 01 04* olievliegas en –ketelstof  

10 01 09* zwavelzuur  

10 01 13* vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen  

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

bevatten  

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

10 01 18* afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 01 20* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat  
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10 01 22* waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 02 07* vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 02 11* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 02 13* bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten  

10 03 04* slakken en primaire productie  

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 17* teerhoudend afval van de anodefabricage  

10 03 19* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 03 21* overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevat  

10 03 23* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 03 25* 
bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen 

bevatten  

10 03 27* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 03 29* 
afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke 

stoffen bevat  

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  
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10 04 07* slib en filterkoek van gasreiniging  

10 04 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 05 03* rookgasstof  

10 05 05* vast afval van gasreiniging  

10 05 06* slib en filterkoek van gasreiniging  

10 05 08* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 05 10* 
dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen  

10 06 03* rookgasstof  

10 06 06* vast afval van gasreiniging  

10 06 07* slib en filterkoek van gasreiniging  

10 06 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 07 07* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 08 08* zoutslakken van primaire en secundaire productie  

10 08 10* 
dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen  

10 08 12* teerhoudend afval van de anodefabricage  

10 08 15* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 08 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten  

10 08 19* oliehoudend afval van koelwaterzuivering  

10 09 05* 
gietkernen en –vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn 

gebruikt  

10 09 07* 
gietkernen en –vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn 

gebruikt  
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10 09 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 09 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten  

10 09 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 09 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat  

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

gebruikt  

10 10 07* 
gietkernen en –vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn 

gebruikt  

10 10 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 10 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten  

10 10 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 10 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 11 09* afval van het mengsel voor thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 11 11* 
glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen 

bevatten (bijv. van kathodestraalbuizen)  

10 11 13* slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 11 15* vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 11 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten  

10 11 19* vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 12 09* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat  

10 12 11* glazuurafval dat zware metalen bevat  

10 13 12* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat  

11 01 05* beitszuren  

11 01 06* niet elders genoemde zuren  
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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 11* waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten  

11 01 13* afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat  

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 02 02* slib van zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)  

11 02 05* afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat  

11 02 07* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

11 03 01* cyanidehoudend afval  

11 03 02* overig afval  

11 05 03* vast afval van gasreiniging  

11 05 04* fluxbad afval  

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 14* slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat  
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12 01 16* afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat  

12 01 18* oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)  

12 01 19* biologisch gemakkelijk breekbare machineolie  

12 01 20* afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten  

12 03 01* waterige wasvloeistoffen  

12 03 02* afval van stoomontvetting  

13 01 01* hydraulische olie die PCB’s (1) 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 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  

13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie  

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  
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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 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 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 01* stookolie en dieselolie  

13 07 02* benzine  

13 07 03* overige brandstoffen (inclusief mengsels)  

13 08 01* ontzoutingsslib en –emulsies  

13 08 02* overige emulsies  

13 08 99* niet elders genoemd afval  

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 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd  

15 02 02* 

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), 

poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn 

verontreinigd  

16 01 07* oliefilters  

16 01 08* onderdelen die kwik bevatten  

16 01 09* onderdelen die PCB’s bevatten  

16 01 13* remvloeistoffen  

16 01 14* antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten  

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 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 13* 
niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die 

gevaarlijke onderdelen (2 )bevat  

16 02 15* uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen  

16 03 03* anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

16 03 05* organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

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  

16 06 01* loodaccu’s  
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16 06 02* NiCd-batterijen  

16 06 03* kwikhoudende batterijen  

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

16 07 08* afval dat olie bevat  

16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat  

16 08 02* 
afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke 

verbindingen van overgangsmetalen bevatten (3)  

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 01* permanganaten, bijv. kaliumpermanganaat  

16 09 02* chromaten, bijv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat  

16 09 03* peroxiden, bijv. waterstofperoxide  

16 09 04* niet elders genoemde oxiderende stoffen  

16 10 01* waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

16 10 03* waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten  

16 11 01* 
koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen 

bevat  

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

16 11 05* ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat  

17 01 06* 
mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke 

fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten  

17 02 04* 
glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd 

zijn  
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17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten  

17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten  

17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd  

17 04 10* kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten  

17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten  

17 05 05* baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat  

17 05 07* spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat  

17 06 03* 
overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen 

bevat  

17 08 01* gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd  

17 09 01* bouw- en sloopafval dat kwik bevat  

17 09 02* 

bouw- en sloopafval dat PCB’s bevat (bijv. 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  

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 13* vliegas dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 01 15* ketelas dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 01 17* afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat  
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19 02 04* voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat  

19 02 05* slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 02 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 11* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 03 04* als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk (5) gestabiliseerd is  

19 03 06* als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is  

19 04 02* vliegas en ander rookgasreinigingsafval  

19 04 03* niet-verglaasde vaste fase  

19 07 02* percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat  

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 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 13* 
slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen 

bevat  

19 10 03* lichte fractie en stof dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 10 05* andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten  

19 11 01* afgewerkte bleekaarde  

19 11 02* zuurteer  
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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 07* afval van rookgasreiniging  

19 12 06* hout dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 12 11* 
overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische 

afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 13 01* vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 13 03* slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 13 05* slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat  

19 13 07* 
waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die 

gevaarlijke stoffen bevatten  

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 chloorfluorkoolwaterstoffen bevat  

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 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten  

20 01 31* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen  
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20 01 33* 

niet 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 35* 
niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (6) bevat  

20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat  
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