
 

 

Stroomdiagrammen melden bedrijfsafvalstoffen 

en gevaarlijke afvalstoffen 
 
 

 

 

De Roever Omgevingsadvies 
Postbus 64 
5480 AB  SCHIJNDEL 
T 073-5941011 
F 073-5941120 
E deroever@deroever.nl 

I www.deroever.nl 
 

December 2015 



 

 

©  De Roever Omgevingsadvies Pagina 1 December 2015 

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 

DISCLAIMER ............................................................................................ 1 

1. INLEIDING ..................................................................................... 2 

2. ONTVANGSTMELDING ..................................................................... 3 

3. AFGIFTEMELDING ........................................................................... 7 

4. OMSCHRIJVINGSFORMULIER ....................................................... 10 

5. BEGELEIDINGSBRIEF ................................................................... 11 

6. AFVALSTROOMNUMMER ............................................................... 13 

7. BIJLAGE A VAN DE REGELING MELDEN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN EN 
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN ...................................................... 15 

 

 
 

Disclaimer 

Deze publicatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan De Roever Omgevingsadvies geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze publicatie. 

Stroomschema's%202011.doc#_Toc287881566


 

 
©  De Roever Omgevingsadvies Pagina 2 December 2015 

1. INLEIDING 

 

Op 1 januari 2005 zijn het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen en de bijbehorende Regeling in werking getreden. Op 1 januari 2011 is 

een belangrijke wijziging doorgevoerd. In deze stukken is vermeld in welke situaties 

de ontvangst en afgifte van afvalstoffen gemeld of geregistreerd moet worden. Verder 

blijkt hieruit wanneer een begeleidingsbrief of omschrijvingsformulier moet worden 

verstrekt. Door de vele verwijzingen en uitzonderingen die in het Besluit en de 

Regeling zijn opgenomen, is het geheel moeilijk te doorgronden. 

 

Om een goed inzicht te krijgen in de regelgeving over ontvangst en afgifte van 

afvalstoffen hebben we een aantal stroomdiagrammen gemaakt. Hierbij is een 

onderverdeling gemaakt in: 

- ontvangstmelding 

- afgiftemelding 

- omschrijvingsformulier 

- begeleidingsbrief 

- afvalstroomnummer 

- bijlage A van de regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

De diagrammen zijn in de volgende gelijkluidende hoofdstukken opgenomen. 

 

De actuele teksten van het Besluit en de Regeling zijn te vinden op www.overheid.nl 

onder "wetten". 
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2. ONTVANGSTMELDING 

 
 

nee 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

ja 

nee 

ja 

ja 

 

nee 

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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ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

ja 

A 

 

B 

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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ja 

ja 

 

C 

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 
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3. AFGIFTEMELDING 

 

ja 

nee 

ja 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

nee Bij ontdoener: 
inrichting valt onder bijlage 1c, onder 28.4 Bor 

 

afgifte van bedrijfsafval of gevaarlijk afval door inrichting (Activiteitenbesluit of met omgevingsvergunning) 

 

nee 

Inrichting ontdoener voor: 
- 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 
- sorteren van bouw- en sloopafvalstoffen met opslagcapaciteit >50m3, of 
- composteren van groenafval met verwerkingscapaciteit > 50m3 per jaar 

 

afgifte aan inrichting voor het opnieuw bewerken van de afvalstoffen tot 
asfalt, beton of ruw staal 
 

ja 

 

A 

 

B 

nee 

afgifte afvalstoffen aan een persoon als bedoeld in art 10.37.2a  Wm 
(inzamelaar) of 10.37.2b (o.a. Activiteitenbesluit of met omgevingsvergunning) 
Wm  

Afgifte van stoffen, preparaten of producten, niet zijnde afvalstof aan 
een andere persoon of toegepast binnen of buiten de eigen inrichting 

 

 

C 

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. 
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nee 

nee ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

 

A 

melding artikel 32 en 42 Besluit 
bodemkwaliteit of melding artikel 2a 
Besluit gebruik meststoffen gedaan? 

Afgifte aan inrichting (Activiteitenbesluit of met 
omgevingsvergunning), die valt onder bijlage 1c, 
onder 28.4 Bor. 

 

 

C 

afgifte aan inrichting (Activiteitenbesluit of met 
omgevingsvergunning), met: 
- 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 opslag-capaciteit 

>50m3, of 
- composteren van groenafval met verwerkingscapaci- 

teit >50m3 per jaar 

 

 
gelijk gesteld aan 

afgiftemelding 
Wm 

ja 

 

B 

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

kunststoffen, 
h. Uitsluitend opslaan, overslaan, verwerken of combinatie van deze handelingen met banden, 
i. Uitsluitend opslaan, overslaan, verwerken of combinatie van deze handelingen met kabelschroot 

omhuld of geïsoleerd met kunststoffen, niet zijnde grondkabels, 
j. 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, 

k. 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, 

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

 



 

 
©  De Roever Omgevingsadvies Pagina 9 December 2015 

 

nee 

nee 

 

C 

afgiftemelding (binnen 4 weken na afloop van de maand van afgifte) 
door ontdoener van de afgifte van bedrijfsafval, gevaarlijk afval of andere 
stoffen, preparaten en producten (bewerkte afvalstoffen) van: 
- aantal afgiftes in de voorafgaande maand 
- naam en adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven 
- gebruikelijke benaming van de afvalstof en de totale hoeveelheid van de 

in de voorafgaande maand afgegeven afvalstof 
- 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 
- euralcode, of, indien geen euralcode bestaat, de GN code 
afgiftemelding 5 jaar bewaren 
gebruik formulier B.3 van de Regeling bedrijfsafval en gevaarlijk afval of 
elektronische melding. 

 

B 

Geen afgiftemelding, wel registratie door ontdoener van: 
- datum van afgifte 
- naam en adres van degene aan wie de afvalstoffen worden 

afgegeven; 
- gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen 
- plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven 
- voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen 
- 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. 
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4. OMSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

ja 

nee 

ja 

nee 

geen omschrijvingsformulier 

verstrekken aan ontvanger 

aan ontvanger verstrekken een 
omschrijvingsformulier (schriftelijk 
of elektronisch) met: 
- omschrijving van aard, 

eigenschappen en samenstelling 
van de afvalstoffen 

- euralcode 
- bij korrelvormig afval zie 10.3, 10.4 

en 10a Besluit melden. 
Vijf jaar bewaren. 

 

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

afgifte van: 
- afval dat binnen de inrichting is ontstaan en binnen dezelfde inrichting nuttig 

wordt toegepast of verwijderd? of 
- afval dat wordt ingevoerd en waarvoor op grond van de Evoa een kennisgeving 

is gedaan? of 
- onbeheerd achtergelaten bedrijfsafval of gevaarlijk afval dat door of vanwege 

een bestuursorgaan wordt opgeruimd? of 
- bedrijfsafval in een hoeveelheid van ≤ 50 kg per afgifte? of 
- gevaarlijk afval dat wordt afgegeven aan een inrichting waarin gevaarlijke 

afvalstoffen uitsluitend in een hoeveelheid van ≤ 50 kg per afgifte in ontvangst 
mogen worden genomen? of 

- ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, voorzover zij uitsluitend worden 
overgeslagen? of 

- bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval, voorzover zij uitsluitend 
worden overgeslagen? of 

- veegvuil, marktafval, drijfafval en RKG-slib, voorzover zij uitsluitend worden 

overgeslagen? of 
- een persoon die een stortplaats (8.47, 1a, Wm) drijft om afval daar te storten. 
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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. 
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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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ja 

 
 

nee 

 

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 



 

 
©  De Roever Omgevingsadvies Pagina 15 December 2015 

7. BIJLAGE A VAN DE REGELING MELDEN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

EN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

 

Bij de inzameling van afvalstoffen met onderstaande euralcode dient de vervoerder de 

begeleidingsbrief te verzorgen. Gebruik format C1/C2 van de Regeling. 

 

02.01.03, 02.01.04, 02.01.10 

 

03.01.01, 03.01.05 

03.03.01 

 

07.02.13 

 

10.11.12 

 

12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 

 

16.01.03 

 

17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 

17.02.01, 17.02.02, 17.02.03 

17.03.02 

17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11 

17.05.08 

 

17.06.04 

 

17.08.02 

17.09.04 

 

18.01.04,  

18.02.03 

 

20.01.01, 20.01.02, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.38, 29.01.39, 20.01.40 

 

20.02.01 

20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06, 20.03.07 


