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5. BEGELEIDINGSBRIEF 

 

 

nee 

ja 

ja 

nee 

nee 

ja 

ja 

nee 
afgifte van bedrijfsafval of gevaarlijk afval aan een 
persoon als bedoeld in art. 10.37.2a t/m e (o.a. 
inzamelaar of vallend onder Activiteitenbesluit of 
met omgevingsvergunning) Wm 

 

geen begeleidingsbrief 

verstrekken aan vervoerder 

wordt het afval afgevoerd door een route-
inzamelaar (samenvoegen!) die een 
afvalstroomnummer heeft ontvangen 

betreft het onderstaand afval dat wordt afgevoerd 
door een inzamelaar die een afvalstroomnummer 
heeft ontvangen: 
- bedrijfsafval genoemd in bijlage A van de Regeling 

melden bedrijfsafval en gevaarlijk afval 

- 
 

 

A 
 

B 

vervoer van: 
- bedrijfsafval of gevaarlijk afval met een begeleidend 

document als bedoeld in de EVOA? of 
- bedrijfsafval of gevaarlijk afval in een motorrijtuig met 

rijbewijscategorie B? of 
- bedrijfsafval in een hoeveelheid ≤ 500 kg op een andere 

wijze dan in een motorrijtuig met rijbewijscategorie B? of 
- niet beroepsmatig ingezameld papier of textiel? of 
- ingezameld huishoudelijk afval aantoonbaar rechtstreeks 

vervoerd naar inrichting waar uitsluitend wordt 
overgeslagen? of 

- bedrijfsafval naar soort en aard vergelijkbaar met 
huishoudelijk afval dat aantoonbaar rechtstreeks is 
vervoerd naar inrichting waar bedrijfsafval uitsluitend wordt 
overgeslagen? of  

- veegvuil, marktafval, drijfafval en RKG-slib dat 
aantoonbaar rechtstreeks is vervoerd naar inrichting waar 
bedrijfsafval uitsluitend wordt overgeslagen? 
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ja 

nee 

 

A 

betreft het onderstaand afval dat wordt afgevoerd 
door een inzamelaar die een afvalstroomnummer 
heeft ontvangen: 
- batterijen en accu’s (art. 1.a en b van het Besluit 

beheer batterijen en accu’s 2008) 
- autobanden (art 1.b Besluit beheer autobanden) 
- producten als bedoeld in art 1.f van de Regeling 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
- autowrakken (art 1.b Besluit beheer autowrakken) 
- verpakkingen (art 1.a Besluit beheer verpakkingen, 

papier en karton) 
- scheepsafval als bedoeld in artikel 1d van Besluit 

inzamelen afvalstoffen 

gebruik formulier C.1 van de 
Regeling bedrijfsafval en 
gevaarlijk afval (bij afval 
afkomstig van en ontstaan 
op een schip: C.2) 

 

B 

de inzamelaar verzorgt de 
begeleidingsbrief. Deze brief 
voldoet aan de eisen onder 
C. Gebruik formulier C.1 van 

de Regeling bedrijfsafval en 
gevaarlijk afval (bij afval 
afkomstig van en ontstaan 
op een schip: C.2) 

door ontdoener aan vervoerder (en door vervoerder volgens aan 
de ontvanger) verstrekken een begeleidingsbrief met: 
- omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van de 

afvalstoffen 
- datum van afgifte 
- naam en adres van degene aan wie de afvalstoffen worden 

afgegeven 
- gebruikelijke benaming en hoeveelheid van de afvalstoffen 

- plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden 
afgegeven 

- voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen 
- indien van toepassing: naam en adres van de vervoerder en 

naam en adres van degene in wiens opdracht het vervoer 
plaatsvindt 

In geval van meerdere transporten van dezelfde soort 
bedrijfsafvalstoffen met éénzelfde samenstelling afkomstig van 
één locatie naar één bestemming in hetzelfde transportmiddel 
kan worden volstaan met één begeleidingsbrief per werkweek, 
waarbij het aantal en de tijdstippen van de transporten zijn 
vastgelegd. 
Bij route-inzameling op/bij de begeleidbrief vermelden de naam 
en het adres van de personen bij wie afval is ingezameld. 




