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BIJLAGE VIII  Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen 

 

(Afval)stoffen 

 

Eural-

code 

Wijze van opslag  Controle bij 

acceptatie 

Activiteit 

 

Maximale 

opslagcapaciteit 

(bestaand 

terreindeel + 

nieuwe 

terreindeel)  

Maximale 

jaarlijkse 

doorzet  

 

Maximale 

bewerkings-

capaciteit 

ferro-en non-ferrometalen 

(ijzer, aluminium, rvs) 

02.01.10 

16.01.17 

17.04.05c 

19.12.02 

20.01.40 

losgestort op 

kerende vloer of 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbare 

metalen 

opslag, sorteren, 

knippen, 

verkleinen/verdichten 

met de schrootschaar, 

verkleinen met een 

snijbrander 

3.000 ton +  

200 ton 

30.000 ton 

per jaar 

30.000 ton 

per jaar 

overige ferro- en non-

ferrometalen en mengsels 

hiervan 

02.01.10 

16.01.18 

17.04.01c 

17.04.02c 

17.04.03c 

17.04.04c 

17.04.06c 

17.04.07c 

19.12.03 

20.01.40 

losgestort op 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbare 

metalen  

 

metalen verpakking, incl. 

in afvalstadium geraakte 

container 

15.01.04 losgestort op 

kerende vloer of 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbaar, 

verpakking zonder 

inhoud 

elektromotoren 16.02.16 losgestort op 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbaar, 

geen olie 
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(Afval)stoffen 

 

Eural-

code 

Wijze van opslag  Controle bij 

acceptatie 

Activiteit 

 

Maximale 

opslagcapaciteit 

(bestaand 

terreindeel + 

nieuwe 

terreindeel)  

Maximale 

jaarlijkse 

doorzet  

 

Maximale 

bewerkings-

capaciteit 

industrieschroot (bijv. 

radiateuren, motorblok 

zonder olie) 

16.01.18 losgestort op 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbaar, 

geen aanhangende 

olie, geen 

koelvloeistof, geen 

asbest 

Onderdelen van 

elektrische en 

elektronische apparatuur 

(geen gevaarlijke stof, 

bijv. transformatoren, 

compressorpotten) 

16.02.16 losgestort op 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbaar,  

Bevat 

metaalhoudend afval. 

Geen vloeistoffen, 

gassen of asbest 

toegestaan. 

 

Electronicaschroot (geen 

gevaarlijke stof, bijv. 

printplaten, draad, 

elektronische onderdelen) 

16.02.16 losgestort op 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbaar,  

Bevat 

metaalhoudend afval. 

Geen vloeistoffen, 

gassen of asbest 

toegestaan. 

opslag 

ferro- en 

nonferrometaalvijlsel- en 

krullen 

ferro- en 

nonferrometaalstof en –

deeltjes 

12.01.01 

12.01.02 

12.01.03 

12.01.04 

12.01.99 

met aanhangend 

vocht: 

vloeistofdichte 

container 

zonder 

aanhangend 

vocht: losgestort 

op vloeistofdichte 

vloer/ in container 

herkomst is bepalend 

voor soort vloeistof, 

visueel herkenbaar 

opslag  50 ton + 50 ton 500 ton 

per jaar 

-- 
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(Afval)stoffen 

 

Eural-

code 

Wijze van opslag  Controle bij 

acceptatie 

Activiteit 

 

Maximale 

opslagcapaciteit 

(bestaand 

terreindeel + 

nieuwe 

terreindeel)  

Maximale 

jaarlijkse 

doorzet  

 

Maximale 

bewerkings-

capaciteit 

Papiergeïsoleerde kabel 

incl. vetkabel 

17.04.10*c losgestort 

vloeistofdichte 

vloer / 

container 

Kabels met olie, 

koolteer of 

gevaarlijke stoffen 

opslag, sorteren, knippen 

en pellen/strippen. 

500 ton + 100 ton 3.000 ton 

 

3.000 ton per 

jaar 

Kunststofgeïsoleerde 

kabel (bijv. pvc-kabel)  

17.04.11c losgestort 

kerende vloer/ 

container 

Geen vettig papier in 

kabel (olie) 

Geen zwart omhulsel 

rondom de kern in 

kabel (teer). 

opslag, sorteren, knippen 

en pellen/strippen. 

katalysatoren 16.01.21*c 

16.01.22c 

16.08.01 

16.08.02*c 

16.08.03c 

losgestort op 

vloeistofdichte 

vloer/ 

in container 

visueel herkenbaar 

geen aanhangende 

vloeistof 

opslag, sorteren max. 500 stuks/ 1 

ton + 1 ton 

5 ton per 

jaar 

-- 

kale autowrakken 16.01.06 losgestort Vrij van vloeistoffen, 

LPG-tank, accu, 

oliefilter, batterijen, 

ontplofbare delen en 

condensatoren. Vrij 

van banden, glas, 

katalysatoren. 

opslag max. 10 stuks 50 ton per 

jaar 

-- 

oude accu´s en batterijen 16.06.01* 

16.06.02* 

16.06.05 

los in een 

zuurbestendige 

bak 

geen kwikhoudende 

batterijen 

opslag 30 ton
 

960 ton
 

-- 

 

Gevaarlijke afvalstoffen die worden geaccepteerd zijn accu’s, batterijen, katalysatoren, papiergeïsoleerde kabels incl. vetkabels. 


