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F.5 bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen 
 
 

F.5.1 Inleiding / leeswijzer / relatie met regelgeving 
 
Deze bijlage bevat de afvalcategorieën overeenkomstig bijlage 11 Arm, waarvan het in het 

algemeen beleidsmatig ongewenst is om deze te mengen - daaronder mede begrepen verdunnen 
- met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen of materialen. Voor gevaarlijke 
afvalstoffen zijn dit de categorieën zoals bedoeld in artikel 10.54a Wet milieubeheer.  
 
Ten aanzien van de categorieën geldt: 
- De minimumstandaarden van de betreffende afvalstoffen vormen het uitgangspunt voor 

onderstaande indeling: uitsluitend afvalstoffen die samen op een zelfde wijze verwerkt kunnen 

worden conform de minimumstandaard, behoren tot dezelfde afvalcategorie. Een 
(tussentijdse) wijziging van een minimumstandaard kan ook een wijziging van onderstaande 
categorieën tot gevolg hebben. Indicatief is per categorie aangegeven welke sectorplannen ten 
grondslag liggen aan de afvalcategorieën en daarnaast is bij sommige categorieën een 
toelichting opgenomen. Bij twijfel over de reikwijdte van een afvalcategorie kan in het 
sectorplan worden nagegaan welke afvalstoffen wel en niet tot een afvalcategorie behoren.  

- Onderstaande tabel houdt geen rekening met de aanwezigheid van ZZS in individuele partijen 

afval: indien ZZS in een partij afval aanwezig zijn, dan is samenvoegen binnen één categorie 
niet gewenst: 
o op basis van rechtstreeks werkende internationale regelgeving of  
o op basis van het mengbeleid uit dit LAP.  
Zie voor beide hoofdstuk D.4 ‘Mengen van afvalstoffen’ en B.14 ‘Zeer zorgwekkende stoffen’. 

- Tegen het mengen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie bestaan beleidsmatig geen 

bezwaren, mits wordt voldaan aan de overige bepalingen van het mengbeleid (zie hoofdstuk 
D.4 ‘Mengen van afvalstoffen’) 

- In hoofdstuk B.3 ‘Gescheiden houden van afvalstoffen’ wordt uitgebreid ingegaan op de 
betekenis van deze categorieën voor de fase ‘voorafgaand aan afvalbeheer’ en ‘tijdens 
afvalbeheer’, wanneer samenvoegen van categorieën is toegestaan volgens algemene regels 

en voor welke situaties hiertoe een vergunning is vereist. 
 

In paragraaf F.5.3 is per afvalcategorie uit paragraaf F.5.2 aangegeven aan welke Euralcodes kan 
worden gedacht. Deze tabel met Euralcodes is nadrukkelijk indicatief bedoeld en de 
omschrijvingen van de categorieën in paragraaf F.5.2 zijn leidend voor de vraag of een afvalstof 
wel of niet tot een categorie hoort. Zie voor het gebruik van de Eural ook hoofdstuk D.5. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
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F.5.2 Lijst van afvalcategorieën 
 

Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

1 ga autowrakken die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten 

worden aangemerkt 

SP51 Voor de definities van ‘autowrak’ wordt verwezen naar artikel 1 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het kort betekent 
dit: wrakken van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s (tot 
3.500 kg) en drie- en vierwielige brommers. 

2 nga autowrakken die op basis van de Eural als niet-gevaarlijk afval moeten 
worden aangemerkt 

SP51 

3 nga banden afkomstig van voertuigen als bedoeld in artikel 1, sub a van het 
Besluit beheer autobanden alsook banden die daarmee qua 
samenstelling vergelijkbaar zijn 

SP52 Banden van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s en 
aanhangwagens en banden die daarmee qua samenstelling 
vergelijkbaar zijn zoals banden van tweewielige 
motorvoertuigen, vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen 
en dergelijke. Fietsbanden vallen nadrukkelijk niet onder deze 
afvalcategorie, maar mogen bij het restafval (cat. 109B). 

4 nga tanks voor vloeibaar autogas (LPG- en CNG-tanks) SP50  

5 nga opgegraven ondergrondse tanks SP49 Opgegraven tanks, inclusief leidingen en appendages (zoals 
kranen en afsluiters).  
Deze tanks werden in het verleden bijvoorbeeld gebruikt voor 
de opslag van propaan/propeen, vloeibare brandstof, 
afgewerkte olie of bepaalde organische oplosmiddelen. 

6A ga brandblussers groter dan 1 kilogram en/of met gassen gevulde 
gasflessen, voor zover deze brandblussers respectievelijk gasflessen en 
overige drukhouders op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten 
worden aangemerkt 

SP44 
SP45 

Brandblussers met een inhoud kleiner dan 1 kg vallen onder 
afvalcategorie 109 (A of B). 6B nga brandblussers groter dan 1 kilogram en/of met gassen gevulde 

gasflessen en overige drukhouders voor zover deze brandblussers 
respectievelijk gasflessen en overige drukhouders op basis van de Eural 
als niet-gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP44 
SP45 

7A ga papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en/of oliedrukkabels en 
gepantserde papier-loodkabels en/of restanten van deze kabels, dit alles 
voor zover deze op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten 
worden aangemerkt  

SP14 Kabels en restanten daarvan uit onder- en bovengrondse 
kabelnetwerken voor bijvoorbeeld telecommunicatie, transport 
en energie. 
 
Indien in een partij oliedrukkabels en/of gepantserde papier-
loodkabels aanwezig zijn zal op basis van de aanwezige 
koolteer en/of PAK in het algemeen sprake zijn van gevaarlijk 
afval en dus van categorie 7A en niet van categorie 7B. 

7B nga papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en/of oliedrukkabels en 
gepantserde papier-loodkabels en/of restanten van deze kabels, dit alles 
voor zover deze op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten 
worden aangemerkt 

SP14 

8 nga deelstromen van grof huishoudelijk afval van milieustraten die op basis 
van art. 3.115, lid 6 en lid 7 van de Activiteitenregeling milieubeheer in 

SP01 Zie paragraaf B.3.3.3.1 in het LAP over ‘slimme mengsels’ van 
afvalstoffen op de milieustraat, die vervolgens via nascheiding 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016038/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

één opslagvoorziening mogen worden opgeslagen weer gescheiden moeten worden in afzonderlijke monostromen 
die geschikt zijn voor recycling. Deze categorie voorkomt dat 
dergelijke stromen worden afgevoerd naar de verbranding 
omdat nascheiding in te recyclen componenten de bedoeling is. 

9 nga grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden of bij 
inzameling niet naar soort gescheiden is gehouden (denk aan route-
inzameling) 

SP01  

10 nga procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen dat 
 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden 

aangemerkt, en 
 niet valt onder één van de andere categorieën uit deze tabel 
 
 
 

SP03 Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen 
betreft zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen die 
vrijkomen bij industriële productieprocessen en niet onder één 
van de andere categorieën van deze lijst zijn onder te brengen. 
Voorbeelden zijn (niet limitatief): afval van voedselproductie, 
assen en ander afval van thermische en verbrandings-
processen, glasafval, katalysatoren, mineraal afval, gebruikte 
chemicaliën en chemische baden, metaalzouten, residuen en 
sludges, filtermateriaal, etc. 
De afvalstoffen zijn divers van samenstelling en omvang. 
Daarom geldt dat mengen binnen deze categorieën slechts is 
toegestaan met een omgevingsvergunning, waarbij door het 
bevoegd gezag is getoetst of het mengen in overeenstemming 
is met het mengbeleid uit dit LAP. Zie hiervoor ook paragraaf 
D.4.4.3 en paragraaf D.4.4.4. en noot [4] van bijlage 11 Arm. 

11 ga procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen dat 
 op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, 

en 
 niet valt onder één van de andere categorieën uit deze tabel 

SP03 

12 nga groenafval SP08 
SP07 

Deze categorie gaat met name om afval dat valt onder de 
afbakening van sectorplan 8 (zie aldaar). Ook bepaalde 
stromen organisch agrarisch bedrijfsafval van sectorplan 7, die 
vergelijkbaar zijn met groenafval uit sectorplan 8, zoals 
snoeihout of oude bomen uit de tuinbouw, kunnen onder deze 
categorie vallen. 
 
Het mengen van de categorieën 12 en 19 ten behoeve van inzet 
in een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 15 
megawatt of kleiner, waarbij de vrijkomende warmte nuttig 
wordt gebruikt, en de verbranding recycling niet belemmert is 
toegestaan zonder omgevingsvergunning (zie de bepaling in 
noot [5], bijlage 11 Arm). 

13 nga  
bioafval en daarmee vergelijkbaar biologisch afbreekbaar bedrijfsafval, 
met uitzondering van groenafval [3] 

SP06 
SP07 
 

Categorie 13 is primair bedoeld voor afvalstoffen die verwerkt 
moeten worden conform de bepalingen uit de sectorplannen 6 
en 7. Het gaat om afvalstoffen die vergelijkbaar zijn met 
groente- fruit- en tuinafval van zowel huishoudens als van 
bedrijven, onverpakt (behoudens composteerbare zakken om 
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

het gft in op te vangen). Ook onverpakt bioafval afkomstig van 
veilingen, tuincentra, bloemisten, horeca, groot- en 
detailhandel valt onder deze categorie. Tot slot ook organisch 
agrarische bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met groente- fruit- 
en tuinafval.  
 
Verpakt bioafval (zoals over-de-datum producten) valt niet 
onder deze categorie. Ook niet als het biologisch afbreekbare 
verpakkingen betreft. Uitgepakt bioafval (ter plaatse of 
afkomstig van een uitpaklocatie) weer wel. 
 
Bioafval afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie dat 
‘procesgerelateerd industrieel afval’ is (zoals cacao-doppen, 
aardappelschillen, etc.) valt onder afvalcategorie 10 of 11 
(procesafhankelijk industrieel afval). 

14 nga afval dat vrijkomt bij het vegen van openbare straten, terreinen, en 
overige openbare ruimten niet zijnde stranden (veegafval)  

SP09 Dit betreft afval afkomstig van machinaal vegen, als bedoeld bij 
de minimumstandaarden a en b van sectorplan 9. Overig afval 
van dit sectorplan (RKG slib en afval als bedoeld bij de 

minimumstandaard onder c) valt respectievelijk in 
afvalcategorie 15 en 109. 

15 nga afval dat vrijkomt bij het reinigen van riolen, kolken en gemalen (RKG-
slib) 

SP09 Slib en afval van het leegzuigen van openbare rioleringsstelsels, 
centrale opvangputten van rioleringsstelsels langs wegen 
(kolken) en pompkelders in tunnels. Ook slib afkomstig van 
gemalen en zand van de zandvangers van regionale 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

16 nga slib dat vrijkomt bij de biologische zuivering van afvalwater uit de 
voedings- en genotmiddelenindustrie 

SP16 Overig zuiveringsslib valt onder afvalcategorieën 109A of 109B. 

17 nga reststoffen van drinkwaterbereiding met een maximaal gehalte aan 
arseen van 500mg/kg droge stof die 
 geschikt zijn voor gebruik als hulpstof bij de productie van 

meststoffen of in een rioolwaterzuivering en/of 
 binnen geldende wet- en regelgeving geschikt zijn voor andere 

vormen van recycling 

SP17 Voor de mogelijke toepassingen van deze reststoffen geldt 
soms een maximumgehalte aan arseen van 150 mg/kg, maar in 
alle gevallen in ieder geval een maximum gehalte van 500 
mg/kg. Het genoemde gehalte aan arseen mag niet door 
(eerst) mengen van partijen worden bereikt (zie 
minimumstandaard). Alleen partijen met een gehalte onder de 
500 mg/kg mogen daarom worden samengevoegd in deze 
categorie. Partijen met een gehalte arseen hoger van 500 
mg/kg droge stof vallen onder één van de afvalcategorieën voor 
afvalstoffen die mogen worden gestort (afvalcategorieën 107 of 
108). 

18 nga reststoffen van drinkwaterbereiding die bedoeld zijn om in te zetten als, 
of voor de productie van een bouwstof én daarvoor geschikt zijn volgens 

SP17  
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

de bepalingen van het Bbk. 

19 nga A- en B-hout, niet zijnde houten verpakkingen SP36 Hieronder valt: houtafval, zoals verzaagd hout, zaagsel, 

schaafsel en spaanders. 
 
A-hout is ongeverfd en onbehandeld hout 
B-hout is niet onder A- en C-hout (zie categorie 21) vallend 
hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmd hout 
 
Het mengen van afval uit categorie 12 (groenafval) met afval 
uit categorie 19 ten behoeve van inzet in een stookinstallatie 
met een thermisch vermogen van 15 megawatt of kleiner, 
waarbij de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt en de 
verbranding recycling niet belemmert, is toegestaan zonder 
omgevingsvergunning (zie noot 5, bijlage 11 Arm). 

20 nga houten verpakkingen die voldoen aan de definitie van A- of B-hout SP41 Dit betreft houten kisten, wijnkratjes en houten (transport-) 
pallets. Zie verder de toelichting op A-, B-hout bij categorie 19. 

21 ga hout dat, teneinde zo de duurzaamheid te verbeteren, is behandeld met 
middelen die koper en chroom (CC-hout) of koper, chroom en arseen 
(CCA-hout) bevatten 

SP36 Dit betreft C-hout. Dit is hout dat is geïmpregneerd. Dit is 
behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn 
ingebracht om de gebruiksduur te verlengen: 

- gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren 
bewerkt). 

- gewolmaniseerd hout (CC- en CCA-hout); CCA-hout bevat 

naast koper en chroom ook arseen; CC-hout bevat wel 
koper en chroom, maar geen arseen. 

- hout dat met andere middelen (fungiciden, insecticiden, 
boorhoudende verbindingen, quaternaire 
ammoniumverbindingen) is behandeld teneinde de 
gebruiksduur te verlengen. 

22 nga gemengd kunststofafval (inclusief mengsels van kunststof en rubber) 
dat, of partijen thermoplastische kunststoffen die op basis van de Eural 
niet als gevaarlijk afval moet(en) worden aangemerkt 

SP11 
SP41 

Het gaat hier zowel om kunststofafval dat bestaat uit 
verpakkingen (van consumenten als van business-to-business), 
de fractie ‘harde kunststoffen’ van de milieustraat als overig 
kunststofafval afkomstig uit bv. de industrie en de landbouw 
(bijvoorbeeld landbouwfolies). Biologisch afbreekbaar kunststof 
valt hier niet onder omdat dit de recycling bemoeilijkt.  
 
Het gaat niet om:  
 partijen die uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit 

geëxpandeerd polystyreenschuim (categorie 30) 
 partijen die uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit rubber 
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

(categorie 109). 
 kunststofafval dat, vanwege de aanwezigheid van 

weekmakers, bepaalde pigmenten of andere additieven, als 
gevaarlijk afval wordt aangemerkt (categorie 109B). 

 thermohardende kunststoffen, elastomeren en biologisch 
afbreekbare kunststoffen (categorie 109). 

23 nga kunstgras SP84 Kunstgrasmatten, inclusief plakstroken, aanhangend zand en 
infill-materiaal (zand, rubber, etc…). 

24 nga metalen SP12 
SP41 

Dit betreft zowel metalen verpakkingen als overig metaalafval. 
Onder deze categorie vallen ook metalen voorwerpen met 
daaraan een kleine hoeveelheid ander materiaal. Denk aan een 
metalen kruk met alleen een kunststof zitting, een oude fiets 
met kunststof handvatten of andere primair uit metaal 
bestaande voorwerpen. De afbakening met categorie 25 is niet 
altijd scherp, maar wel is uitgangspunt van beide categorieën 
dat gescheiden houden moet leiden tot de recycling van in ieder 
geval het metaaldeel. Dit moet ook uitgangspunt zijn bij het 
eventueel vergunnen dat deze categorieën in een specifiek 
geval toch gemengd mogen worden. 

25A nga grotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaand vast afval dat op basis 
van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt 

SP12 
SP20 

Onder deze categorieën vallen bijvoorbeeld grotendeels uit 
metalen bestaande sorteerfracties of andere afvalstoffen waar 
meer dan 50% metaaldelen in zitten. Grotendeels uit metalen 
bestaande voorwerpen vallen echter onder categorie 24. De 
afbakening met categorie 24 is niet altijd scherp, maar wel is 
uitgangspunt van beide categorieën dat gescheiden houden 
moet leiden tot de recycling van in ieder geval het metaaldeel. 
Dit moet ook uitgangspunt zijn bij het eventueel vergunnen dat 
deze categorieën in een specifiek geval toch gemengd mogen 
worden. 

25B ga grotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaand vast afval dat op basis 
van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt 

SP12 
SP20 

26 nga papier en karton niet zijnde 'niet ontwikkeld fotopapier' (categorie 27) SP04 
SP41 

 

27 nga niet ontwikkeld fotopapier SP80 Het gaat om niet ontwikkeld fotopapier met een zilvergehalte 
van meer dan 50 mg/kg droge stof en oorspronkelijk bestemd 
voor zwartwitafdrukken.  

28 nga textiel, niet zijnde tapijt SP05 Afkomstig van zowel huishoudens als bedrijven, inclusief 
schoeisel. 

29 nga matrassen SP84  

30 nga geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) met een concentratie aan SP42 In praktijk betreft dit met name verpakkingsafval zoals 
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

HBCDD van minder dan 1.000 mg/kg SP85 beschermingmaterialen en (snijresten van) nieuw geproduceerd 
EPS isolatie. EPS-afval afkomstig van sloopwerkzaamheden 
bevat op dit moment meestal nog te veel HBCDD 
(brandvertrager) en valt derhalve onder categorie 109. 

31 nga steenwol SP84 Zowel steenwol afkomstig van bouw (isolatiemateriaal) als 
steenwol uit de glastuinbouw (substraat). 

32 ga verpakkingen van verf, lijm, kit en hars, voor zover verontreinigd met 
niet volledig uitgeharde restanten en die op basis van de Eural als 
gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP42  

33 nga verpakkingsglas SP41 Het gaat alleen om glazen verpakkingen zoals glazen potjes en 
flessen. Het gaat niet om glazen voorwerpen zoals wijnglazen, 
ovenschalen of vlakglas van ramen. 

34 nga vlakglas dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden 
aangemerkt 

SP38  

35 nga afval dat valt onder de werkingssfeer van de Verordening EG 1069/2009 
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten 

SP65 Deze categorie is met name bedoeld voor dierlijk afval dat 
verwerkt moet worden door gespecialiseerde 
destructiebedrijven die vergund en erkend zijn om categorie 1 
en 2 materiaal zoals bedoeld in de Verordening dierlijke 

bijproducten te verwerken. Afvalstoffen die vallen onder de 
afbakening van sectorplan 65 (kadavers, delen van kadavers en 
slachtafval) vallen in ieder geval onder deze afvalcategorie. 

36 ga infectieuze afvalstoffen, niet-infectieuze lichaamsdelen en organen en 
cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen, afkomstig van de 
gezondheidszorg voor mens of van verwant onderzoek 

SP19  

37 nga afval afkomstig van de gezondheidszorg voor mens of dier of van 
verwant onderzoek, waarvoor – middels decontaminatie conform de 
‘richtlijn decontaminatie’ van RIVM – het infectierisico is verwijderd 

SP19 Zie ook sectorplan E.19. De richtlijn decontaminatie en de 
bijbehorende erratum zijn onder meer te vinden op 
(www.LAP3.nl). 

38 ga infectieuze afvalstoffen, en cytotoxische en cytostatische 
geneesmiddelen van gezondheidszorg bij dieren of verwant onderzoek 

SP19  

39A ga PAK-rijk (> 75 mg/kg) asfalt dat op basis van de Eural als gevaarlijk 
afval moet worden aangemerkt 

SP34 Voor asfalt is het gehalte aan koolteer in het algemeen 
bepalend voor het onderscheid tussen gevaarlijk afval en niet-
gevaarlijk afval. Beleidsmatig wordt echter onderscheid 
gemaakt op basis van het gehalte aan PAK (PAK10 meer of 
minder dan 75 mg/kg). Dit betekent dat asfalt in 4 categorieën 
kan worden onderverdeeld. 
 Voor de gevaarlijke variant (meer dan 1000 mg/kg koolteer) 

zal ook sprake zijn van meer dan 75 mg/kg aan PAK (PAK-
rijk). Hiervoor is vernietiging van de PAK de inzet. 

39B nga PAK-rijk (> 75 mg/kg) asfalt dat op basis van de Eural als niet-gevaarlijk 
afval moet worden aangemerkt 

SP34 

40 nga PAK-arm (≤ 75 mg/kg) asfalt dat op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt 

SP34 
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

Voor de niet-gevaarlijke variant wordt onderscheid gemaakt in 
2 subcategorieën. 
 De PAK-rijke stroom is weliswaar niet gevaarlijk, maar bevat 

toch te veel PAK om voor recycling in aanmerking te komen 
en voor die stroom is de inzet ook het vernietigen van de 
PAK. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet-teerhoudend asfalt 
verontreinigd met teerhoudende asfalt. 

 Voor de PAK-arme stroom is de inzet recycling en die wordt 
daarom apart verwerkt van de PAK-rijke variant. Het zal in 
dit geval gaan om niet-teerhoudend asfalt. 

Bij de vierde combinatie – PAK-arm en toch gevaarlijk – gaat 
het  om uitzonderlijke gevallen waarin het asfalt niet vanwege 
de aanwezigheid van teer maar vanwege heel specifieke 
verontreinigingen als gevaarlijk moet worden aangemerkt. Deze 
uitzonderlijke situaties komen niet apart voor in deze tabel. 

41 nga PAK-rijk (> 50 mg/kg) zeefzand ontstaan bij 
 het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties voor bouw- 

en sloopafval, of bij 
 het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval in 

puinbreekinstallaties, 
EN 
 dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden 

aangemerkt 

SP30 

Zeefzand kan worden ingedeeld op basis van het al dan niet 
gevaarlijk zijn volgens de Eural. Dit kan in principe door allerlei 

componenten komen (olie, metalen, etc.). Daarnaast wordt het 
beleidsmatig ingedeeld in PAK-rijk en PAK-arm zeefzand waarbij 
voor de eerste reiniging verplicht is en voor de tweede niet. 
Beide indelingen lopen niet synchroon, waardoor in theorie 4 
combinaties kunnen voorkomen. 
 
In praktijk zal het niet snel voorkomen dat zeefzand vanwege 
het PAK-gehalte als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. 
Zeefzand dat gevaarlijk afval is zal dat dan zijn vanwege 
specifieke verontreinigingen die niet eenvoudig zijn te 
verwijderen (zware metalen bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke 
situaties komen niet apart voor in de tabel. 

42 nga PAK-arm (≤ 50 mg/kg) zeefzand ontstaan bij 
 het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties voor bouw- 

en sloopafval, of bij 
 het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval in 

puinbreekinstallaties, 
EN 
 dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden 

aangemerkt 

SP30 

43A ga PAK-rijk (> 75 mg/kg) dakafval dat  
 op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, 

en 
 niet valt onder de categorieën 45, 46, 47, 48, 90 en 91 

SP33 Het gaat hier, doordat de categorieën 45, 46, 47, 48, 90 en 91 
worden uitgesloten, met name om teermastiek en bitumineus 
dakafval. 
 Voor de gevaarlijke variant zal het in vrijwel alle gevallen 

gaan om teerhoudende stromen met heel hoge PAK-
gehalten waarvoor de inzet is: vernietiging van de PAK. 

 Voor de niet-gevaarlijke variant wordt onderscheid 
gemaakt in 2 subcategorieën: 

43B nga PAK-rijk (> 75 mg/kg) dakafval dat 
 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden 

aangemerkt, en 
 niet valt onder de categorieën 45, 46, 47, 48, 90 en 91 

SP33 
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44 nga PAK-arm(≤ 75 mg/kg) dakafval 
 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden 

aangemerkt, en 
 niet valt onder de categorieën 45, 46, 47, 48, 90 en 91 

SP33 o De PAK-rijke stroom is weliswaar niet-gevaarlijk, maar 
bevat toch te veel PAK om voor recycling in 
aanmerking te komen en voor die stroom is de inzet 
ook het vernietigen van de PAK. 

o Voor de PAK-arme stroom is de inzet recycling. Die 
wordt daarom apart verwerkt van de PAK-rijke variant. 
Het zal in dit laatste geval gaan om bitumineuze 
dakbedekking. 

 
In praktijk zal het niet snel voorkomen dat PAK-arm dakafval 
als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. PAK-arm dakafval 
dat gevaarlijk afval is zal dat dan zijn vanwege specifieke 
verontreinigingen die niet eenvoudig zijn te verwijderen (zware 
metalen bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke situatie komt niet 
apart voor in de tabel. 

45A ga PAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met minder dan 10% 
dakbedekkingvreemd materiaal dat op basis van de Eural als gevaarlijk 
afval moet worden aangemerkt. 

SP33 Onder composiet dakafval wordt verstaan: 
 mengsels van teerhoudend- of bitumineus dakafval, 

bijvoorbeeld omdat tijdens dak onderhoud één van beide 

vormen op de ander is aangebracht, en 
 bitumineus dakafval vermengd/verkleefd met 

‘dakbedekking vreemd’ materiaal (zoals beton, hout, 
metaal, isolatiemateriaal, etc.), en 

 teerhoudend dakafval vermengd/verkleefd met 
‘dakbedekking vreemd’ materiaal (zoals beton, hout, 
metaal, isolatiemateriaal, etc.), en 

 mengsels van teerhoudend- en bitumineus dakafval 
vermengd/verkleefd met ‘dakbedekking vreemd’ materiaal 
(zoals beton, hout, metaal, isolatiemateriaal, etc.) 

 
Composiet dakafval kan worden ingedeeld op basis van het al 
dan niet gevaarlijk zijn volgens de Eural. Dit kan in principe 
door allerlei componenten komen (olie, metalen, etc.). 
Daarnaast wordt het beleidsmatig ingedeeld in PAK-rijk en PAK-
arm en wordt ook onderscheid gemaakt in stromen met meer 
dan wel minder dan 10% dakafvalvreemd materiaal. Hier 
kunnen in totaal 8 combinaties voorkomen. 
 
In praktijk zal het niet snel voorkomen dat PAK-arm composiet 
afval als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. PAK-arm 
composiet dakafval dat gevaarlijk afval is zal dat dan zijn 
vanwege specifieke verontreinigingen die niet eenvoudig zijn te 

45B nga PAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met minder dan 10% 
dakbedekkingvreemd materiaal dat op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. 

SP33 

46A ga PAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met meer dan 10% 
dakbedekkingvreemd materiaal dat op basis van de Eural als gevaarlijk 
afval moet worden aangemerkt. 

SP33 

46B nga PAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met meer dan 10% 
dakbedekkingvreemd materiaal dat op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. 

SP33 

47 nga PAK-arm (≤ 75 mg/kg) composiet dakafval met minder dan 10% 
dakbedekkingvreemd materiaal dat op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. 

SP33 

48 nga PAK-arm (≤ 75 mg/kg) composiet dakafval met meer dan 10% 
dakbedekkingvreemd materiaal dat op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. 

SP33 
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verwijderen (zware metalen bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke 
situaties komen niet apart voor in de tabel. 

49A ga verkleefd dakgrind dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP33  

49B nga verkleefd dakgrind dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt 

SP33  

50 nga gips, gipsblokken, gipsplaat SP31  

51 nga cellenbeton SP32  

52A ga met gips of cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat op basis 
van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt 

SP28  

52B nga met gips- en cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat op basis 
van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt 

SP28  

53 nga PAK-rijk (> 50 mg/kg) steenachtig materiaal dat 
 in hoofdzaak bestaat uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, 

stenen en steengruis en ballastgrind, en 
 niet valt onder één van de categorieën 39 t/m 52, 90 en 91 van 

deze lijst en 
 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden 

aangemerkt. 

SP29 Steenachtig materiaal kan worden ingedeeld op basis van het al 
dan niet gevaarlijk zijn volgens de Eural. Dit kan in principe 
door allerlei componenten komen (olie, metalen, etc.). 
Daarnaast wordt het beleidsmatig ingedeeld in PAK-rijk en PAK-
arm, waarbij voor de eerste reiniging verplicht is en voor de 
tweede niet. Beide indelingen lopen niet synchroon, waardoor in 

theorie 4 combinaties kunnen voorkomen. 
 
In praktijk zal het niet snel voorkomen dat steenachtig 
materiaal vanwege het PAK-gehalte als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt. Steenachtig materiaal dat gevaarlijk afval 
is, zal dat dan zijn vanwege specifieke verontreinigingen die 
niet eenvoudig zijn te verwijderen (zware metalen 
bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke situaties komen niet apart 
voor in de tabel. 

54 nga PAK-arm (≤ 50 mg/kg) steenachtig materiaal dat 
 in hoofdzaak bestaat uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, 

stenen en steengruis en ballastgrind, en 
 niet valt onder één van de categorieën 39 t/m 52, 90 en 91 van 

deze lijst en 
 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden 

aangemerkt. 

SP29 

55A ga gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar 
afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval, alles voor 
zover het op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden 
aangemerkt 

SP28  

55B nga gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar 
afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval, alles voor 
zover het op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden 
aangemerkt 

SP28  

56 nga bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit, voor 
zover niet vallend onder één van de categorieën 39 t/m 55 van deze lijst 

Beleids
kader 

Dit betreft bouw- en sloopafval waarvoor geen specifieke 
afvalcategorie is opgenomen in deze tabel maar waarvoor wel 
geldt dat deze nuttig kan/zal worden toegepast. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/
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57 ga oliefilters afkomstig uit vaartuigen, voertuigen en machines SP55 Deze categorie omvat oliefilters afkomstig uit vaartuigen, 
voertuigen en werktuigen. Het begrip ‘werktuig’ is een breed 
begrip waar gereedschap en apparatuur, zoals machines, in 
brede zin onder vallen. 

58 ga zwart/wit-fixeer, zwart-witontwikkelaar en mengsels van deze 
afvalstoffen met een zilvergehalte groter dan 50 mg/l 

SP79  

59 ga bleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met 
een zilvergehalte groter dan 100 mg/l 

SP79  

60 ga zwart-witfixeer, zwart-witontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen 
met een zilvergehalte kleiner dan 50 mg/l en bleekfixeer, 
kleurontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met een 
zilvergehalte kleiner dan 100 mg/l en slibben en andere residuen die 
ontstaan bij de eerste stap in de verwerking van ontwikkelaar en fixeer 

SP79  

61 ga hardingszouten SP81  

62 ga afgewerkte olie van minerale of synthetische oorsprong (inclusief 
mengsels) met de volgende kenmerken: 
 het gehalte aan polychloorbifenylen is kleiner dan of gelijk aan 0,5 

mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 

180; en 
 het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als 

chloor is kleiner dan of gelijk aan 1.000 mg/kg (as received); en 
 de olie is na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, 

niet vermengd met andere stoffen; en 
 de olie is na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, 

separaat afgetapt/verzameld en opgeslagen/opgebulkt 

SP56  

63 ga afgewerkte olie van minerale of synthetische oorsprong (inclusief 
mengsels) met de volgende kenmerken: 
 het gehalte aan polychloorbifenylen is kleiner dan of gelijk aan 0,5 

mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 
180; en 

 het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als 
chloor is groter dan 1.000 mg/kg (as received) 

SP56  

64 ga oplosmiddelen en glycolen met maximaal 0,5% fluor en maximaal 4% 
chloor en maximaal 4% broom en maximaal 4% jood, voor zover het 
gaat om één partij, afkomstig van één ontdoener en waarvan de 
hoeveelheidsgrens van 1.000 liter per partij wordt overschreden 

SP67  

65 ga olie/water mengsels (ow-mengsels) en olie/water/slib mengsels (ows-
mengsels) 

SP58  
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 die vrijkomen bij olie- en slibafscheiders, 
 die ontstaan bij schoonmaakactiviteiten, 
 afkomstig uit de scheepvaart (bijvoorbeeld oliehoudende 

ladingrestanten, oliehoudend afval van lading, oliehoudend 
waswater, ballastwater, bilgewater en slops), 

alsmede 
 overige oliehoudende slibben voor zover zij qua aard of 

samenstelling vergelijkbaar zijn met de slibfractie van olie- en 
slibafscheiders. 

66 ga niet-gebruikte oliën en partijen olie en brandstof die niet aan de 
specificaties voldoen (off-spec partijen) 

SP59  

67 ga boorspoeling op oliebasis (obm), met obm verontreinigd boorgruis en de 
oliefractie van met obm verontreinigde stoffen 

SP60  

68 ga oliehoudende vloeistof die bij de bewerking van metalen en kunststoffen 
is toegepast, waaronder boor-, snij-, slijp- en walsolie 

SP61  

69A ga bodemas die resteert na verbranding in een roosteroven of 
wervelbedoven binnen een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is 
bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en 
bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer en die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP20  

69B nga bodemas die resteert na verbranding in een roosteroven of 
wervelbedoven binnen een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is 
bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en 
bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer en die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP20  

70 ga arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek SP83  

71 ga as die resteert na verbranding van afvalstoffen in een slibverbrandings-
installatie (SVI) en die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP22  

72 nga as die resteert na verbranding van afvalstoffen in een slibverbrandings-
installatie (SVI) en die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval 

moet worden aangemerkt 

SP22  

73 ga reststoffen van kolengestookte energiecentrales die op basis van de 
Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP23  

74 nga reststoffen van kolengestookte energiecentrales die op basis van de 
Eural als niet-gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP23  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk1/11/Artikel11/geldigheidsdatum_18-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk1/11/Artikel11/geldigheidsdatum_18-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk1/11/Artikel11/geldigheidsdatum_18-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk1/11/Artikel11/geldigheidsdatum_18-12-2015
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75A ga afvalwaterstromen en baden waarvan de concentratie opgeloste stoffen 
in water de hierna genoemde concentratiegrenswaarde overschrijdt 

voor: 
 som metalen (arseen, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, 

nikkel, tin, vanadium en zink) ≥ 25 mg/l; en/of  
 cyanide (vrij cyanide) ≥ 1 mg/l; en/of 
 zeswaardig chroom ≥ 0,1 mg/l; en/of 
 cadmium ≥ 0,1 mg/l; en/of 
 kwik ≥ 0,01 mg/l; 
EN 
 waarvan het gehalte aan organische verontreinigingen die worden 

aangemerkt als zeer zorgwekkende stof voor iedere individuele zeer 
zorgwekkende organische stof < 0,1 mg/l; en 

 het gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen 
(uitgedrukt als AOX) < 15 mg/l; 

EN 
 het betreft op basis van de Eural gevaarlijk afval 

SP73  

75B nga afvalwaterstromen en baden waarvan de concentratie opgeloste stoffen 

in water de hierna genoemde concentratiegrenswaarde overschrijdt 
voor: 
 som metalen (arseen, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, 

nikkel, tin, vanadium en zink) ≥ 25 mg/l; en/of  
 cyanide (vrij cyanide) ≥ 1 mg/l; en/of 
 zeswaardig chroom ≥ 0,1 mg/l; en/of 
 cadmium ≥ 0,1 mg/l; en/of 
 kwik ≥ 0,01 mg/l; 
EN 
 waarvan het gehalte aan organische verontreinigingen die worden 

aangemerkt als zeer zorgwekkende stof voor iedere individuele zeer 
zorgwekkende organische stof < 0,1 mg/l; en 

 het gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen 
(uitgedrukt als AOX) < 15 mg/l; 

EN 
 het betreft op basis van de Eural geen gevaarlijk afval 

SP73  

76A ga  afvalwaterstromen en baden met stoffen die niet aantoonbaar 
aanwezig mogen zijn, of  

 niet snel afbreekbare afvalwaterstromen en baden met organische 
verontreinigingen die worden aangemerkt als zeer zorgwekkende 
stoffen indien de concentratie voor een organische zeer 
zorgwekkende stof ≥ 0,1 mg/l, of 

 afvalwaterstromen en baden met een gehalte aan adsorbeerbare 

SP73 Met stoffen die ‘niet aantoonbaar aanwezig mogen zijn’ worden 
bedoeld PCB’s, dioxines (‘dirty 17’), bestrijdingsmiddelen, 
organotinverbindingen en/of gebromeerde difenylethers in 
concentraties die tenminste gelijk zijn aan de rapportagegrens. 
 
Indien in afvalwaterstromen of baden uitsluitend snel 
afbreekbare stoffen voorkomen, dan is geen sprake van ‘niet 
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organische halogeenverbindingen (uitgedrukt als AOX) ≥ 15 mg/l 
EN 
 het betreft op basis van de Eural gevaarlijk afval 

snel afbreekbare afvalwaterstromen’. Een stof is snel 
afbreekbaar als: 
- wordt voldaan aan de criteria van ready biodegradable (70% 

van de stof is afgebroken binnen 28 dagen conform OECD-
301 testen. Stoffen die in de zogenaamde inherenty testen 
(OECD-302 testen) afbreekbaar zijn, hoeven dat in 
screeningstesten (OECD-301) niet per se te zijn); èn 

- CZV/BZV5- verhouding <4; èn 
- stoffen bij verwerking op de zuivering geen 

respiratieremming veroorzaken. 

76B nga  afvalwaterstromen en baden met stoffen die niet aantoonbaar 
aanwezig mogen zijn, of  

 niet snel afbreekbare afvalwaterstromen en baden met organische 
verontreinigingen die worden aangemerkt als zeer zorgwekkende 
stoffen indien de concentratie voor een organische zeer 
zorgwekkende stof ≥ 0,1 mg/l, of 

 afvalwaterstromen en baden met een gehalte aan adsorbeerbare 
organische halogeenverbindingen (uitgedrukt als AOX) ≥ 15 mg/l 

EN 
 het betreft op basis van de Eural geen gevaarlijk afval 

SP73 

77 ga ONO-filterkoek die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP78  

78A ga afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die valt onder de 
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, die op 
basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt en voor 
zover niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst 

SP71 Dit zijn alle apparaten met een stekker of batterij.  
Onder lampen vallen de lichtbronnen zelf (zoals het peertje of 
spotje), maar ook de behuizing van de lichtbronnen met de 
fitting (armaturen).   
 
Let op:  
 gasontladingslampen zoals tl-buizen, spaarlampen en 

neonlampen zijn gevaarlijk afval. Deze vallen onder 
afvalcategorie 83. 

78B nga afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die valt onder de 
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, die op 
basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt en 
voor zover niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst 

SP71 

79A nga onderdelen en fracties die vrijkomen bij de verwerking van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
 niet zijnde beeldbuisglas van CRT-beeldbuizen of restanten van dit 

beeldbuisglas, en 
 die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden 

aangemerkt, en 
 voor zover niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst 

SP71 

Beeldbuisglas van CRT-beeldbuizen of restanten van dit 
beeldbuisglas vallen onder categorie 107 of 108. 79B ga onderdelen en fracties die vrijkomen bij de verwerking van afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur  
 niet zijnde beeldbuisglas van CRT-beeldbuizen of restanten van dit 

beeldbuisglas, en 
 die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden 

aangemerkt, en 
 voor zover niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst 

SP71 

80A ga straalgrit dat op grond van de Regeling niet-reinigbaar straalgrit SP35  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/geldigheidsdatum_18-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/geldigheidsdatum_18-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009203
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reinigbaar is en dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

80B nga straalgrit dat op grond van de Regeling niet-reinigbaar straalgrit 
reinigbaar is en dat die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt 

SP35  

81 ga loodzuur batterijen en accu’s SP13  

82A ga batterijen en accu’s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen en 
accu’s 2008 voor zover niet zijnde loodzuur batterijen en accu’s 
(categorie 81) en voor zover zij op basis van de Eural als gevaarlijk afval 
moeten worden aangemerkt 

SP13  

82B nga batterijen en accu’s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen en 
accu’s 2008 voor zover niet zijnde loodzuur batterijen en accu’s 
(categorie 81) en voor zover zij op basis van de Eural niet als gevaarlijk 
afval moeten worden aangemerkt 

SP13  

83 ga gasontladingslampen SP66  

84A ga fluorescentiepoeder met een kwikgehalte van minder dan 0,1 mg/kg 
droge stof dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden 
aangemerkt 

SP66  

84B nga fluorescentiepoeder met een kwikgehalte van minder dan 0,1 mg/kg 
droge stof dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP66  

85 ga kwikhoudende voorwerpen SP82  

86A ga amalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van 
biologische zuivering van afvalwater), actief kool, 
rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders met een 
gehalte aan kwik van 0,1 tot 10 mg/kg droge stof, niet zijnde 
toepasbare grond of baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor 
zover zij op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden 
aangemerkt 

SP82 

Uit de volgende sectorplannen wordt naar SP82 verwezen voor 
wat betreft het verwerken van de betreffende afvalstoffen met 
een kwikgehalte vanaf 0,1 mg/kg droge stof: 13 (batterijen en 
accu’s), 25 (actief kool), 39 (grond), 40 (baggerspecie) en 66 
(fluorescentiepoeder). Deze afvalstoffen horen dan ook thuis in 
één van deze afvalcategorieën. 

86B nga amalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van 
biologische zuivering van afvalwater), actief kool, 
rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders met een 
gehalte aan kwik van 0,1 tot 10 mg/kg droge stof, niet zijnde 

toepasbare grond of baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor 
zover zij op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden 
aangemerkt 

SP82 

87A ga amalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van SP82 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009203
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024492
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024492
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024492
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Cat. ga/nga 
[1] 

beschrijving SP [2] Toelichting 

biologische zuivering van afvalwater), actief kool, 
rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders met een 
gehalte aan kwik van 10 tot 50 mg/kg droge stof, niet zijnde toepasbare 
grond en baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor zover zij 
op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

87B nga amalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van 
biologische zuivering van afvalwater), actief kool, 
rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders met een 
gehalte aan kwik van 10 tot 50 mg/kg droge stof, niet zijnde toepasbare 
grond en baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor zover zij 
op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden 
aangemerkt 

SP82 

88A ga amalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van 
biologische zuivering van afvalwater), actief kool, 
rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders met een 
gehalte aan kwik van meer dan 50 mg/kg droge stof en voor zover zij op 
basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP82 

88B nga amalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van 
biologische zuivering van afvalwater), actief kool, 
rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders met een 
gehalte aan kwik van meer dan 50 mg/kg droge stof en voor zover zij op 
basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP82 

89 ga metallisch kwik (kwikafval zoals gedefinieerd in Verordening (EU)  
2017/852) 

SP82  

90A ga asbest, asbestcementplaten, asbesthoudende voorwerpen en andere 
met asbest verontreinigde afvalstoffen niet zijnde asbesthoudende 
(bulk)stoffen (categorie 91) voor zover  
 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de 

concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de 
Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 
mg/kg droge stof 

EN 
 de totale concentratie aan asbest gelijk is aan of hoger is dan 1000 

mg/kg 

SP37  

90B nga asbest, asbestcementplaten, asbesthoudende voorwerpen en andere 
met asbest verontreinigde afvalstoffen niet zijnde asbesthoudende 
bulkstoffen (categorie 91) voor zover  
 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de 

concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de 

SP37  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018026
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Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 
mg/kg droge stof 

EN 
 de totale concentratie aan asbest lager is dan 1000 mg/kg 

91A ga grond, bagger, puin, puingranulaat, water of asbesthoudende 
afvalstoffen of materialen, niet ontstaan bij selectieve sloop of 
verwijdering van asbest bevattende materialen uit gebouwen, 
apparaten, installaties, transportmiddelen en constructies met 
uitzondering van wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van 
geluids(wallen) e.d. voor zover  
 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de 

concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de 
Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 
mg/kg droge stof 

EN 
 de totale concentratie aan asbest gelijk is aan of hoger dan 1000 

mg/kg 

SP37 
SP39 

Let op, ook bijvoorbeeld steenachtig materiaal (SP29) kan 
verontreinigd zijn met asbest en valt onder deze (of een van 
volgende) afvalcategorie. De verwerking hiervan is echter 
opgenomen in SP37. 91B nga grond, bagger, puin, puingranulaat, water of asbesthoudende 

afvalstoffen of materialen, niet ontstaan bij selectieve sloop of 
verwijdering van asbest bevattende materialen uit gebouwen, 
apparaten, installaties, transportmiddelen en constructies met 
uitzondering van wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van 
geluids(wallen) e.d. voor zover  
 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de 

concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de 
Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 
mg/kg droge stof 

EN  
 de totale concentratie aan asbest lager is dan 1000 mg/kg 

SP37 
SP39 

92A ga reststroom van het shredderen van (onderdelen van) autowrakken 
[autoschredderafval] en dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt  

SP27 

Conform de bepalingen van de minimumstandaard van 
sectorplan 27 mogen autowrakken en afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur niet gezamenlijk worden geshredderd 
ten einde aan hun respectievelijke minimumstandaarden te 
kunnen voldoen. Daarom heeft het shredderafval van deze 
afvalstoffen ook aparte afvalcategorieën. 

92B nga reststroom van het shredderen van (onderdelen van) autowrakken 

[autoschredderafval] en dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk 
afval moet worden aangemerkt 

SP27 

93A ga reststroom van het shredderen van (onderdelen van) afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en ander metaalafval [overig 
shredderafval] en dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP27 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018026
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018026
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93B nga reststroom van het shredderen van (onderdelen van) afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en ander metaalafval [overig 

shredderafval] en dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt 

SP27 

94 ga PCB-houdende afvalstoffen voor zover niet vallende onder categorie 95 
en voorzover geen sprake is van baggerspecie en waarvan het PCB-
gehalte groter is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 
153 en 180 

SP39 
SP56 
SP64 

Onder deze categorie kan PCB-houdend afval vallen van sterk 
verschillende aard waarvoor het – hoewel het 1 categorie is – 
logischerwijs niet altijd de bedoeling is dat deze worden 
gemengd. 

95 ga apparaten waarvan de in het apparaat aanwezige vloeistof een PCB-
gehalte heeft groter dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 
138, 153 en 180, betrokken op deze in het apparaat aanwezige vloeistof 

SP64  

96 ga metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie SP62 Metalen met aanhangende olie of emulsie zijn verspaningen 
(zoals draaisels en boorsels) van verschillende metalen met 
aanhangende vloeistoffen zoals boor-, snij-, slijp-, walsolie of 
koelemulsies, maar ook fijn metaalbewerkingsafval zoals 
hamerslagslib en oliehoudend fijn slijpafval. Dit metaalafval 
komt voornamelijk vrij bij de metaalbewerkende industrie. 

97 nga grond en baggerspecie die in het afvalstadium is beland en voldoet aan 
de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 

SP39 
SP40 

Tenzij samenvoegen met andere categorieën grond en/of 
baggerspecie op grond van het Bbk en BRL9335 is toegestaan 

98 nga verontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt èn voldoet aan de maximale 
waarden voor kwaliteitsklasse wonen als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit. 

SP39 
SP40 

99 nga verontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt èn voldoet aan de maximale 
waarden voor bodemkwaliteitsklasse A als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit. 

SP39 
SP40 

100 nga verontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt èn voldoet aan de maximale 
waarden voor kwaliteitsklasse industrie als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit. 

SP39 
SP40 

101 nga verontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt èn voldoet aan de maximale 
waarden voor bodemkwaliteitsklasse B als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit, niet zijnde grond vallend onder categorie 94. 

SP39 
SP40 

102A ga niet toepasbare grond en baggerspecie die op basis van de Eural als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, tenzij het gaat om partijen 
waarvoor een verklaring van niet-reinigbaarheid en niet-

SP39 
SP40 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/
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immobiliseerbaarheid als bedoeld in de Regeling beoordeling 
reinigbaarheid grond 2006 is afgegeven. 

102B nga niet toepasbare grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt, tenzij het gaat om partijen 
waarvoor een verklaring van niet-reinigbaarheid en niet-
immobiliseerbaarheid als bedoeld in de Regeling beoordeling 
reinigbaarheid grond 2006 is afgegeven. 

SP39 
SP40 

 

103A ga grond die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden 
aangemerkt, waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van 
Verordening (EU) 2019/1021, met uitzondering van PCB, gelijk aan of 
hoger is dan de in die bijlage genoemde grenswaarde  

SP39 
 

 

103B nga grond die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden 
aangemerkt, waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van 
Verordening (EU) 2019/1021, met uitzondering van PCB, gelijk aan of 
hoger is dan de in die bijlage genoemde grenswaarde  

SP39 
 

 

104A ga baggerspecie waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van 
Verordening (EU) 2019/1021 gelijk aan of hoger is dan de in die bijlage 
genoemde grenswaarde en die op basis van de Eural als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt. 

SP40  

104B nga baggerspecie waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van 
Verordening (EU) 2019/1021 gelijk aan of hoger is dan de in die bijlage 
genoemde grenswaarde en die op basis van de Eural niet als gevaarlijk 
afval moet worden aangemerkt. 

SP40  

105 ga zwavelzuur SP72  

106A ga zuurteer en overig afval met een zwavelgehalte van minimaal 5 
gewichtsprocent, niet zijnde zwavelzuur (categorie 105) dat op basis van 
de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt 

SP72 Zuurteer komt van de behandeling van koolwaterstoffen, met 
name olie, met zwavelzuur in de petrochemische industrie.  
 
Overig zwavelhoudend afval (niet zwavelzuur) ontstaat vooral 
bij olieraffinage, aardgaszuivering, verbranding van fossiele 
brandstoffen, chemische en aardolie verwerkende industrie. 

106B nga zuurteer en overig afval met een zwavelgehalte van minimaal 5 
gewichtsprocent, niet zijnde zwavelzuur (categorie 105) dat op basis van 
de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt 

SP72 

107 ga overig afval dat gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP, voor 
zover het op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden 
aangemerkt 

divers Dit is een restcategorie voor afval dat gestort mag worden. 
Deze is relevant voor verschillende sectorplannen. 
Voor deze categorieën is ook mengen binnen de categorie niet 
toegestaan voordat middels vergunningverlening is getoetst of 
dit in overeenstemming is met het mengbeleid uit dit LAP.  
 
Bovendien mag pas worden gemengd met een of meer andere 
afvalstoffen indien vaststaat - eventueel na bemonstering en 

108 nga overig afval dat gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP, voor 
zover het op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden 
aangemerkt 

divers 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020104
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020104
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020104
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analyse - dat de afvalstof kan worden gestort en dat alle te 
mengen afvalstoffen op hetzelfde type stortplaats mogen 
worden gestort. Zie hiervoor verder het Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen en de paragrafen D.4.4.3. en 
D.4.4.4. 

109A ga overig afval dat niet gestort mag worden volgens het Besluit 
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard 
uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt 

divers Dit is een restcategorie, relevant voor verschillende 
sectorplannen. In deze categorieën vallen afvalstoffen die 
volgens de minimumstandaard verbrand mogen worden maar 
niet gestort.  
In paragraaf D.4.4.2 ‘Mengen voorafgaand aan verbranden’ zijn 
ten aanzien van mengen binnen deze categorieën een aantal 
voorbehouden gemaakt.  
Afhankelijk of sprake is van gevaarlijk afval valt een afvalstof 
onder de A of B variant. 

109B nga overig afval dat niet gestort mag worden volgens het Besluit 
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard 
uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt 

divers 

 

noten bij de tabel 
[1] ga betreft gevaarlijk afval conform de Eural, nga betreft niet-gevaarlijk afval conform Eural. 
[2] Indicatieve weergave van sectorplannen waarin afvalstoffen worden beschouwd die mogelijk onder deze afvalcategorie vallen. 
[3] De tekst in de Activiteitenregeling milieubeheer is abusievelijk anders en kent daardoor onbedoeld overlap met categorie 12 

‘groenafval’. In het LAP is alvast de formulering opgenomen zoals die in het Besluit activiteiten leefomgeving gaat luiden en die 
deze overlap met categorie 12 ‘groenafval’ niet kent. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094/geldigheidsdatum_18-12-2015
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F.5.3 Indicatief overzicht van Euralcodes per categorie 
 

Cat. ga/nga 
[4] 

Euralcodes (indicatief) 

1 ga 160104* 

2 nga 160106 

3 nga 160103; 191204 

4 nga 160116 

5 nga 170203; 170405 

6A ga 160504* 

6B nga 160505 

7A ga 170410*  

7B nga 170411  

8 nga zeer divers 

9 nga 200307 

10 nga 010101; 010102; 010306; 010308; 010309; 010399; 010408; 010409; 010410; 
010411; 010412; 010413; 010499; 010504; 010507; 010508; 010599; 020102; 
020103; 020106; 020109; 020199; 020201; 020202; 020203; 020299; 020301; 
020302; 020303; 020304; 020399; 020401; 020402; 020499; 020501; 020599; 
020601; 020602; 020699; 020701; 020702; 020703; 020704; 020799; 030101; 
030199; 030299; 030301; 030302; 030305; 030307; 030308; 030309; 030310; 
030399; 040101; 040102; 040103; 040104; 040105; 040108; 040109; 040199; 
040209; 040210; 040215; 040217; 040221; 040222; 040299; 050113; 050114; 
050117; 050199; 050604; 050699; 050799; 060199; 060299; 060314; 060316; 
060399; 060499; 060603; 060699; 060799; 060899; 060902; 060904; 060999; 
061099; 061101; 061199; 061399; 070199; 070215; 070217; 070299; 070399; 
070499; 070514; 070599; 070699; 070799; 080112; 080114; 080118; 080199; 
080201; 080299; 080313; 080315; 080318; 080399; 080410; 080412; 080499; 
090108; 090110; 090199; 100125; 100199; 100202; 100299; 100302; 100305; 
100316; 100318; 100322; 100330; 100399; 100499; 100501; 100504; 100511; 
100599; 100601; 100602; 100604; 100699; 100701; 100702; 100704; 100799; 
100804; 100809; 100811; 100813; 100814; 100899; 100903; 100906; 100908; 
100912; 100914; 100916; 100999; 101003; 101006; 101008; 101012; 101014; 
101016; 101099; 101103; 101105; 101110; 101112; 101114; 101199; 101201; 
101203; 101206; 101208; 101212; 101299; 101301; 101304; 101306; 101310; 

101311; 101313; 101314; 101399; 110110; 110199; 110203; 110206; 110299; 
110501; 110502; 110599; 120113; 120115; 120121; 120199; 150203; 160801; 
160803; 160804; 190801. 

11 ga 010304*; 010305*; 010307*; 010407*; 010506*; 020108*; 030104*; 030201*; 
030202*; 030203*; 030204*; 030205*; 040214*; 040216*; 050108*; 050111*; 
050112*; 050115*; 050603*; 060102*; 060103*; 060104*; 060105*; 060106*; 
060201*; 060203*; 060204*; 060205*; 060315*; 060403*; 060405*; 060602*; 
060703*; 060704*; 060802*; 060903*; 061002*; 061301*; 061304*; 070109*; 
070110*; 070209*; 070210*; 070214*; 070216*; 070309*; 070310*; 070409*; 
070410*; 070413*; 070509*; 070510*; 070513*; 070609*; 070610*; 070709*; 
070710*; 080111*; 080113*; 080117*; 080121*; 080312*; 080314*; 080316*; 
080317*; 080319*; 080409*; 080411*; 080417*; 080501*; 100304*; 100308*; 
100309*; 100315*; 100317*; 100321*; 100329*; 100401*; 100402*; 100403*; 
100405*; 100510*; 100808*; 100810*; 100812*; 100905*; 100907*; 100911*; 
100913*; 100915*; 101005*; 101007*; 101011*; 101013*; 101015*; 101109*; 
101111*; 101113*; 101211*; 110108*; 110109*; 110116*; 110198*; 110202*; 
110205*; 110207*; 110302*; 110504*; 120112*; 120114*; 120120*; 150202*; 
160802* 

12 nga 020103; 020107; 200201  

13 nga 200108 

14 nga 200303 

15 nga 200306 

16 nga 020204; 020305; 020403; 020502; 020603; 020705 

17 nga 190901; 190902; 190903; 190905; 190906; 190999 

18 nga 190902; 190903 

19 nga 030105; 030301;  170201;191207; 200138  

20 nga 150103 
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21 ga 170204*; 191206*; 200137* 

22 nga 020104; 070213; 120105; 150102; 160119; 170203; 191204; 200139  

23 nga 170904 

24 nga 020110; 100210; 120101; 120102; 120103; 120104; 150104; 160117; 160118; 
170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 190102; 191001; 
191002; 191202; 191203; 200140  

25A nga zeer divers 

25B ga zeer divers 

26 nga 150101; 191201; 200101  

27 nga 090107; 090108 

28 nga 150109; 200110; 200111  

29 nga 200199; 200307 

30 nga 070213; 150102; 170203; 200139 

31 nga 020199; 170604 

32 ga 080111*; 080121*; 080317*; 080409*; 150110*; 150111*; 200127* 

33 nga 150107 

34 nga 170202; 191205; 200102  

35 nga 020102; 020201; 020202; 020203; 020299 

36 ga 180103*; 180106*; 180108*; 200131* 

37 nga 180104; 180203 

38 ga 180202*; 180205*; 180207*; 200131* 

39A ga 170301*; 170303* 

39B nga 170107; 170302 

40 nga 170107; 170302 

41 nga 191209; 191212 

42 nga 191209; 191212 

43A ga 170301*; 170303* 

43B nga 170302 

44 nga 170302 

45A ga 170301*; 170303* 

45B nga 170302 

46A ga 170301*; 170303*; 170903* 

46B nga 170302; 170904 

47 nga 170302 

48 nga 170302 

49A ga 170303* 

49B nga 170302 

50 nga 170802 

51 nga 170802 

52A ga 170903* 

52B nga 170904  

53 nga 101314; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 191209 

54 nga 101314; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 191209 

55A ga 170204*; 170603*; 170901*; 170902*; 170903*; 191211* 

55B nga 170604; 170904; 191212 

56 nga zeer divers 

57 ga 150202*; 160107* 

58 ga 090101*; 090102*; 090103*; 090104*; 200117*  

59 ga 090101*; 090102*; 090103*; 090105*; 200117* 

60 ga 090101*; 090102*; 090103*; 090104*; 090105*; 090106*; 200117* 

61 ga 060311*; 060313*; 110301*  

62 ga 120107*; 120110*; 130110*; 130111*; 130112*; 130113*; 130205*; 130206*; 
130207*; 130208*; 130307*; 130308*; 130309*; 130310*  

63 ga 120106*; 120110*; 130109*; 130111*; 130113*; 130204*; 130206*; 130208*; 
130306*; 130308* 

64 ga 070104*; 070204*; 070304*; 070404*; 070504*; 070604*; 070704*; 140603*; 
160114*; 200113*  

65 ga 050102*; 050103*; 120118*; 130501*; 130502*; 130503*; 130506*; 130507*; 
130508*; 130801*; 160708*; 190810*  

66 ga 050105*; 120119*; 130701*; 130702*; 130703*; 190207*; 200126*  

67 ga 010505*  
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68 ga 120106*; 120107*; 120108*; 120109*; 120118*; 120119*  

69A ga 190111* 

69B nga 190112 

70 ga 060403*  

71 ga 190107*; 190113*; 190115*  

72 nga 190114; 190116  

73 ga 100104*; 100113*; 100114*; 100116*; 100118* 

74 nga 100101; 100102; 100103; 100105; 100107; 100115; 100117; 100119; 100124 

75A ga 070101*; 070201*; 070301*; 070401*; 070501*; 070601*; 070701*; 080115*; 
080119*; 080413*; 080415*; 090113*; 100122*; 110105*; 110106*; 110107*; 
110111*; 110115*; 120301*; 160709*; 161001*; 161003*; 190106*; 191103*; 
191307*  

75B nga 080116; 080120; 080202; 080203; 080307; 080308; 080414; 080416; 100123; 
110112; 161002; 161004; 190404; 191308. 

76A ga 070101*; 070201*; 070301*; 070401*; 070501*; 070601*; 070701*; 080115*; 
080119*; 080413*; 080415*; 090113*; 100122*; 110105*; 110106*; 110107*; 
110111*; 110115*; 120301*; 160709*; 161001*; 161003*; 190106*; 191103*; 
191307*  

76B nga 080116; 080120; 080202; 080203; 080307; 080308; 080414; 080416; 100123; 
110112; 161002; 161004; 190404; 191308 

77 ga 190205* 

78A ga 160211*; 160213*; 160215*; 200123*; 200135* 

78B nga 160214; 160216; 200136 

79A nga 160211*; 160213*; 160215*; 200123*; 200135* 

79B ga 160214; 160216; 200136 

80A ga 120116* 

80B nga 120117 

81 ga 160601*; 200133* 

82A ga 090111*; 160602*; 160603*; 200133* 

82B nga 160604; 160605; 200134 

83 ga 200121*  

84A ga 060315* 

84B nga 060316 

85 ga 160108*; 160603*; 200121* 

86A ga 050701*; 060404*; 060703*; 101401*; 170901*; 180110*; 190308*; divers 

86B nga divers 

87A ga 050701*; 060404*; 060703*; 101401*; 170901*; 180110*; 190308*; divers 

87B nga Divers 

88A ga 050701*; 060404*; 060703*; 101401*; 170901*; 180110*; 190308*; divers 

88B nga divers 

89 ga 160307* 

90A ga 060701*; 160111*; 160212*; 170601*; 170605* 

90B nga 170604 

91A ga 170106*; 170503*; 170505*; 170601*; 170605*; 170903* 

91B nga 170107; 170504; 170506; 170604; 170904 

92A ga 191003*; 191005* 

92B nga 191001; 191002; 191004; 191006 

93A ga 191003*; 191005* 

93B nga 191001; 191002; 191004; 191006 

94 ga 130101*; 130301*; 160109*; 170902* 

95 ga 160209*; 160210* 

96 ga 170409*  

97 nga 170504; 170506 

98 nga 170504; 170506 

99 nga 170504; 170506 

100 nga 170504; 170506 

101 nga 170504; 170506 

102A ga 170503*; 170505* 

102B nga 170504; 170506 

103A ga 170503 

103B nga 170504 
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104A ga 170505 

104B nga 170506 

105 ga 060101*; 100109* 

106A ga 050107*; 050601*; 191102*; 060602* 

106B nga 050116; 050702; 060603 

107 ga zeer divers 

108 nga zeer divers 

109A ga zeer divers 

109B nga zeer divers 

 

noot bij de tabel 
[4] ga betreft gevaarlijk afval conform de Eural, nga betreft niet-gevaarlijk afval conform Eural 
 

 

F.5.4 Kern van het beleid ten aanzien van gescheiden te houden afvalstoffen 
 
Deze bijlage bevat geen specifieke beleidskeuzes. De informatie in deze bijlage is toelichtend. Bij 
een wijziging van onderdelen van deze bijlage zal geen procedure van inspraak worden gevolgd, 

maar zal volstaan worden met bekendmaking. 
 


