
 

 
©  De Roever Omgevingsadvies Pagina 3 December 2015 

2. ONTVANGSTMELDING 
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ja 
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A B 

ja 

Bij ontvanger: 
- opslag van verontreinigde grond, incl. baggerspecie, met een 

opslagcapaciteit van ≥ 50 m3, of 
- overslag van huishoudelijk afval of bedrijfsafval met een 
opslagcapaciteit van ≥ 50 m3, of 
- sorteren van bouw- en sloopafvalstoffen met opslagcapaciteit >50m3, 

of 
- composteren van groenafval met verwerkingscapaciteit >50m3 per jaar 

afval dat binnen de inrichting is ontstaan en binnen dezelfde 
inrichting nuttig wordt toegepast of verwijderd 

afval dat wordt ingevoerd en waarvoor op grond van de Evoa een 
kennisgeving is gedaan 

onbeheerd achtergelaten bedrijfsafval of gevaarlijk afval dat door 
of vanwege een bestuursorgaan wordt opgeruimd 

Bij ontvanger: 
inrichting valt onder bijlage 1c, onder 28.4 Bor 

 

Bij ontvanger inrichting voor: 
a. Uitsluitend opslaan, overslaan, verwerken of combinatie van deze handelingen met schone 

kunststoffen, 
b. Uitsluitend opslaan, overslaan, verwerken of combinatie van deze handelingen met banden, 
c. Uitsluitend opslaan, overslaan, verwerken of combinatie van deze handelingen met kabelschroot 

omhuld of geïsoleerd met kunststoffen, niet zijnde grondkabels, 
d. Uitsluitend combinatie van handelingen van het opslaan, overslaan, bewerken of verwerken van 

papier, textiel, ferro- of non-ferrometalen, schroot, schone kunststoffen, glas, banden, 
kabelschroot, omhuld of geïsoleerd met kunststoffen, niet zijnde grondkabels of een combinatie van 
deze afvalstoffen, 

e. Uitsluitend het opslaan, overslaan, verwerken of een combinatie van deze handelingen met 
batterijen en accu's (Regeling beheer batterijen en accu's 2008), producten als bedoeld in Regeling 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, autowrakken (Besluit beheer autowrakken) of 
een combinatie daarvan indien verslag wordt gedaan, of, 

f. Uitsluitend het verrichten van een combinatie van de handelingen, bedoeld in de onderdelen a t/m 
e. 

 

ontvangst van gevaarlijk afval en bedrijfsafval door inrichting (Activiteitenbesluit of met omgevingsvergunning) 
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bedrijfsafval in een 
hoeveelheid van ≤ 50 kg 

per afgifte 

ontvangst gevaarlijk afval door een inrichting 
waarin gevaarlijke afvalstoffen uitsluitend in 
een hoeveelheid van ≤ 50 kg per afgifte in 
ontvangst mogen worden genomen 

 

C 

Ingezameld huishoudelijk afval, dat uitsluitend wordt 
overgeslagen 

Veegvuil, marktafval, drijfafval en RKG-slib, dat 
uitsluitend wordt overgeslagen 

Bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval dat 
uitsluitend wordt overgeslagen 

ja 

nee 

nee 

nee 
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eerste 
aanlevering 

bij vervolgaanlevering 
ontvangstmelding van: 
- de hoeveelheid van de afvalstoffen 

in de voorafgaande maand 
- aantal afgiften 
- afvalstroomnr. 
voor zover andere gegevens niet zijn 
gewijzigd! 
gebruik formulier B.2 van de Regeling 
bedrijfsafval en gevaarlijk afval of 
elektronische melding 

ontvangst van onderstaand afval dat via inzameling is 
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. 1.1.b  van de Regeling 

beheer elektrische en elektronische apparatuur 
- autowrakken (art. 1b van het Besluit beheer 

autowrakken) 
- verpakkingen (art. 1a van het Besluit beheer 

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

bedrijfsafval en gevaarlijk afval 
- scheepsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1d van het 

Besluit inzamelen afvalstoffen 
of ontvangst van afval dat via route-inzameling 
(samenvoegen!) is verkregen 

nee 

ontdoener = 

de inzamelaar 

 

D 
 

E 

ontdoener = degene 
die zich van de afval-

stoffen ontdoet = 
primaire ontdoener 

nee 
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D 

ontvangstmelding 
van: plaats waar en 
de wijze waarop de 
afvalstoffen worden 
afgegeven 

 

E 

ontvangstmelding (binnen 4 weken na afloop van 
de maand van afgifte): 
- datum van afgifte 
- naam en adres van degene aan wie voor de betreffende 

afgifte een afvalstroomnummer is verstrekt 
- gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen 
- plaats en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven 
- wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden toegepast of 

worden verwijderd 
- indien van toepassing: naam en adres van de vervoerder en 

naam en adres van degene in wiens opdracht het vervoer 
plaatsvindt 

- euralcode 
- afvalstroomnr. 
- de bedrijfsnrs. van de ontvanger en van de ontdoener. I.v.t.: 

de bedrijfsnrs. van de vervoerder/inzamelaar en van degene 
die opdracht heeft gegeven tot vervoer 

ontvangstmelding 5 jaar bewaren 
gebruik formulier B.1 van de Regeling bedrijfsafval en 
gevaarlijk afval of elektronische melding 

 

B 

geen ontvangstmelding, wel registratie door 
ontvanger van (evt. in vorm van begeleidingsbrief; 
elektronische begeleidbrief ter plekke printbaar): 
- datum van afgifte 
- naam en adres van degene van wie voor de 

betreffende afgifte een afvalstroomnummer is 
verstrekt  

- gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de 
afvalstoffen; 

- plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen 
worden afgegeven; 

- wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden 
toegepast of worden verwijderd; 

- indien van toepassing: de naam en adres van de 
vervoerder en naam en adres van de opdrachtgever 
van het vervoer 

deze gegevens worden 5 jaar bewaard 




