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6. AFVALSTROOMNUMMER 

 

ja 

nee 

ja 

ja 

nee 

nee 

rechtstreekse aanlevering door 
inzamelaar met: 
- inzamelvergunning (Besluit 

inzamelen afvalstoffen) 
- vermelding op VIHB-lijst 

door route-inzameling 
(samenvoegen!) 

verkregen afvalstoffen 

afvalstroomnr. verstrekken 
door degene die de 
ontvangstmelding moet doen 
aan degene die zich van 
afvalstoffen ontdoet (= 
primaire ontdoener) 

 

C 
 

B 

Door inzameling verkregen: 
- bedrijfsafvalstoffen 
- scheepsafvalstoffen (art. 1.1.d van het Besluit inzamelen 

afvalstoffen), of 
- klein gevaarlijk afval (art. 1.1.c van het Besluit inzamelen 

afvalstoffen) in een hoeveelheid van ≤ 50 kg per afgifte, of 
- batterijen en accu’s (art. 1.a en b van het Besluit beheer 

batterijen en accu’s 2008), of 
- producten als bedoeld in art. 1.f  van de Regeling 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of 
- autowrakken (art. 1b van het Besluit beheer autowrakken) 
- en vooraf een afvalstroomnummer aan de inzamelaar is 

verstrekt. 

 

 

A 
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A 
 

B 

door inzameling verkregen: 
- batterijen en accu’s (art. 1.a en b van het Besluit 

beheer batterijen en accu’s 2008) 
- autobanden (art. 1b van het Besluit beheer 

autobanden) 
- producten als bedoeld in art. 1.f  van de Regeling 

afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur 

- autowrakken (art. 1b van het Besluit beheer 
autowrakken) 

- verpakkingen (art. 1a van het Besluit beheer 

verpakkingen en papier en karton) 
- bedrijfsafval genoemd in bijlage A van de 

Regeling melden bedrijfsafval en gevaarlijk afval 
- scheepsafval als bedoeld in art. 1d van het Besluit 

inzamelen afvalstoffen 
- en vooraf een afvalstroomnummer aan de 

inzamelaar is verstrekt 

 

C 

Afvalstroomnr. 
verstrekken door degene 
die de ontvangstmelding 
moet doen aan de 
persoon bij wie het 
afval wordt ingezameld 
(= primaire ontdoener) 

Afvalstroomnr. verstrekken door 
degene die de ontvangstmelding 
moet doen aan de inzamelaar. 
De inzamelaar moet hetzelfde 
afvalstroomnr. verstrekken aan 
de persoon/personen bij wie het 
afval wordt ingezameld. 

Een relatie moet kunnen worden 

gelegd tussen het afvalstroomnr. 
en de persoon/personen bij wie 
bedrijfsafval of gevaarlijk afval is 
ingezameld 




