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HOOFDSTUK I. INLEIDING. 

I.l. Achtergronden en probleemstelling. 

De Afvalstoffenwet (wet van 23 juni 1977 Stb. 455) verplicht provincies 
onder meer tot de opstelling van een plan voor de verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen (artikel 4 en 17) alsook van een plan voor 
van bedrijven afkomstige afvalstoffen die tezamen met de huishoudelijke 
afvalstoffen zullen worden bewerkt, verwerkt, vernietigd, op of in de 
bodem gebracht of afgevoerd (artikel 25), en tevens een plan voor bouw
en sloopafval (artikel 26). 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op grond van de hen in 
artikel 76 verleende bevoegdheid besloten om beide plannen in onderlinge 
samenhang en tezamen met het plan voor de verwijdering van bouw- en 
sloopafval op te doen stellen. 
Het betrokken plan is in hoofdzaak gericht op het invoeren van de gewij
zigde organisatorische structuur alsook op beheersing van de onderschei
den afvalstromen. Dit laatste blijkt niet eenvoudig omdat op zeer veel 
punten de noodzakelijke gegevens ontbreken. 

Er wordt thans gewerkt aan de (wettelijk verplichte) herziening van het 
plan waarbij het de bedoeling is om sterker het accent te leggen op 
preventie en recycling van afvalstoffen. Dit vraagt om een actieve 
aanpak van de kant van de provincie die hiervoor dient te beschikken in 
een aanzienlijk verbeterd inzicht in de afvalstoffenproblematiek. 
Teneinde dit inzicht te verwerven is de afgelopen jaren een meerjarig 
onderzoeksprogramma uitgevoerd door het Waste Management Project (een 
samenwerkingsverband van de Technische Hogeschool Eindhoven en de Katho
lieke Hogeschool Tilburg). In het kader van dit onderzoeksprogramma is 
onder meer aandacht besteed aan de vergroting van het inzicht in de aard 
en omvang van de onderscheiden afvalstromen. Drie rapportages zijn in 
dat kader in het bijzonder van belang, te weten: 
a. Inventarisatie huishoudelijke afvalstromen in Noord-Brabant. 
b. De vrijkomende hoeveelheden bouw- en sloopafval in de provincie 

Noord-Brabant en de mogelijkheden tot hergebruik. 
c. Bedrijfsafvalstoffen in het Stadsgewest Tilburg. 

Wat tot op heden in het onderzoeksprogramma onderbelicht is gebleven is 
de bedrijfsafv al stroom. Ge let op de aard en omvang van deze stroom is 
een vergroting van het inzicht een essentiële voorwaarde voor de opstel
ling van een verantwoord beleidsplan. 

I.2. Opzet en uitvoering van het onderzoek. 

De provincie heeft zich beraden omtrent de vraag op welke wijze in de 
behoefte aan meer inzicht kan worden voorzien. Zij heeft daarbij gecon
cludeerd dat het aanbeveling verdient om zo veel mogelijk aansluiting te 
zoeken bij bestaand onderzoek. Voor de provincie zijn twee onderzoeks
projecten in het bijzonder van belang. Het gaat in de eerste plaats om 
een project dat in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma 
Hergebruik wordt uitgevoerd door de firma Ganzewinkel in samenwerking 
met het Rij ks ins ti tuut voor Vo 1 ksgezondhe id en Milieuhygiëne en het 
Waste Management Project. Het doel van dit onderzoek is een beeld te 
krijgen van de mogelijkheden voor vergroot hergebruik van afval afkom
stig uit de dienstensector (commercieel en niet-commercieel). Het tweede 
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project wordt uitgevoerd in het kader van het structuurversterkend 
beleid van de provincie en is gericht op het verkennen van de haalbaar
heid van afvalstoffenconsultancy voor (met name) industriële ondernemin
gen. De uitvoering van dit onderzoek ligt in handen van het Projectbu
reau Reststoffen (een samenwerkingsverband van Heidemij Adviesbureau 
8. V. en Bureau voor Ruimtelijke Ordening van Heesewijk B.V.). 

Op verzoek van de provincie (en met instemming van de firma van Ganze
winkel) hebben het Waste Management Project en het Projectbureau Rest
stoffen een onderzoeksvoorstel ingediend voor de verkenning van de aard 
en omvang van de bedrijfsafvalstoffenstroom. Dit voorstel bouwt voort 
op de hiervoor genoemde onderzoeken. Mede als gevolg daarvan wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt in bedrijfsafval afkomstig van industriële 
bedrijven en bedrijfsafval afkomstig van dienstverlenende bedrijven. 
Voor beide onderdelen is het onderzoek in eerste instantie gericht 
geweest op het inventariseren en systematiseren van bestaande gegevens 
omtrent bedrijfsafval. Daarbij is uitgegaan van een ruime omschrijving 
van het begrip bedrijfsafval zodat bijvoorbeeld ook chemisch afval is 
meegenomen. Al spoedig bleek dat slechts de zogenaamde vogelvluchtver
kenningen van het RIVM en de Bedrijfsafvalstoffenstatistiek van het CBS 
min of meer adequate gegevens bevatten die echter onvoldoende gedetail
leerd zijn om direct bruikbaar te kunnen zijn voor het provinciale 
beleid. 

Een verdere verdieping van het inzicht is voor het afval afkomstig uit 
industriële ondernemingen verkregen door middel van interviews. Deze 
onderzoekstechniek is noodzakelijk gebleken vanwege de complexiteit van 
met name de stroom procesafval alsook vanwege het beperkte operationele 
inzicht dat bedrijven in hun eigen afvalproductie hebben. Geprobeerd is 
deze interviews (100) zo evenwichtig mogelijk over het totale bestand 
van industriële bedrijven te verdelen. Van de wijze waarop dit is ge
schied wordt in bijlage 2 verslag gedaan. 
Ook met betrekking tot het afval afkomstig uit dienstverlenende onderne
mingen zijn een aantal interviews afgenomen (30). Deze interviews hadden 
echter niet tot doel het inLicht te vergroten maar dienden met name ter 
controle van de gegevens afkomstig uit de sorteerproeven van het Van 
Ganzewinkel-project. 

De schatting van de afvalhoeveelheden uit de dienstverlenende onderne
mingen worden geheel apart in hoofdstuk IV behandeld, omdat: 
~. de selectie van bedrijven niet vergelijkbaar is; 
2. het doel van de proef niet in eerste instantie gericht is op kwanti

tatieve schattingen voor gehele bedrijfstakken; 
3. de geselecteerde bedrijven voornamelijk gevestigd zijn in Zuidoost

Brabant; 
4. voornamelijk bedrijven zijn geselecteerd uit SBI-grootteklasse 3 t/m 

6; 
5. de opschaling op geheel andere wijze heeft plaatsgevonden. 
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HOOFDSTUK 11 : BEDRIJFSAFVAL AFKOMSTIG UIT INDUSTRIELE ONDERNEMINGEN. 

Il.l. Inleiding. 

Teneinde een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de aard en omvang 
van de stroom vrijkomend industrieel afval is besloten steekproefgewijs 
bedrijven te benaderen voor een interview (de selectie van de bedrijven 
wordt verantwoord in bijlage 2). 
Bij deze vraaggesprekken is nadrukkelijk geprobeerd een inzicht te 
verkrijgen in de totale reststoffenproblematiek van het betrokken be
drijf. Dit betekent dat niet alleen is gekeken naar de stoffen die als 
afval de poort verlaten doch ook naar de mate waarin stoffen intern 
worden hergebruikt of extern worden gerecycled. De ratio van deze uit
breiding van de vraagstelling is gelegen in het streven van het provin
ciale afvalstoffenbeleid om zo veel mogelijk het ontstaan van afval te 
voorkomen en hergebruik te bevorderen. Daarvoor is het nodig, dat via de 
interviews, inzicht wordt verkregen in de aard en mate van bestaand 
hergebruik. Daarmee komt ook meer inzicht beschikbaar in de factoren, 
die verantwoordelijk zijn voor het feit, dat partijen reststoffen al of 
niet een afvalbestemming vinden. 
Een van de belangrijkste problemen die tijdens het onderzoek opgelost 
dienden te worden betreft de systematisering van de interviewgegevens. 
Kenmerkend immers voor de industrie is de grote diversiteit aan produc
ten en daarmee in direct verband aan (proces)afvallen. Een oplossing 
voor dit probleem is gevonden door gebruik te maken van de in Duitsland 
ontwikkelde afvalcatalogus. In deze catalogus worden stoffen naar aard 
en herkomst onderscheiden en verdeeld over een aantal hoofdgroepen (24). 
Per hoofdgroep is een verdere detaillering aangebracht (zie bijlage 3). 
De bruikbaarheid van deze afvalcatalogus is tijdens de interviews geble
ken. De omschrijving van de in de catalogus voorkomende reststoffen 
bleek voor de geïnterviewde bedrijven over het algemeen goed herkenbaar 
en duidelijk structurerend te werken voor de gegevensverzameling. 
Een tweede probleem waarmee de onderzoekers werden geconfronteerd vormde 
de opslag van de interviewuitkomsten. Besloten is de indeling van de 
afvalcatalogus als hoofdstructurering voor het gegevensbestand te hante
ren. Per stof en per stofgroep zijn vervolgens andere gegevens vermeld 
zoals herkomst en bestemming van de stof, samenstelling, hoeveelheid en 
verpakkingswijze. Voor wat betreft de hoeveelheid wordt opgemerkt dat 
voor zover het bedrijf uitsluitend beschikte over volumegegevens deze zo 
veel mogelijk met behulp van omrekeningafactoren (Grontmij 1985) zijn 
omgezet in gewichtseenheden. Een en ander heeft geleid tot de ontwikke
ling van een standaardgegevensdocument (zie bijlage 4). Op basis van dit 
document is een geautomatiseerde kaartenbak ontwikkeld waardoor snel via 
allerlei invalshoeken gezocht kan worden. 
De respons op het onderzoek is goed geweest. Van de in totaal 102 bena
derde bedrijven hebben er uiteindelijk 79 meegewerkt. Een lage respons 
kwam van de veevoederindustrie en van de bedrijfsgrootteklasse 5 en 6. 

Op basis van de in de geautomatiseerde kaartenbak opgeslagen gegevens is 
vervolgens middels ophoging geprobeerd een beeld van de bedrijfsafval
stoffensi tuatie voor de provincie Noord-Brabant en de onderscheiden 
samenwerkingagebieden te schetsen. 
Het is- gelet op het toch relatief beperkt aantal interviews- niet 
mogelijk gebleken om voor iedere stof afzonderlijk een schets te geven 
van de Brabantse situatie. Deze schets is beperkt gebleven tot de onder
scheiden hoofdgroepen. 
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I 1.2. De bes temming van de rest stof fen. 

De in deze paragraaf schematisch beschreven procentuele verdeling van de 
bestemming van de onderscheiden reststofcategorieën dient met enige 
omzichtigheid bekeken te worden. De berekeningen zijn namelijk gebaseerd 
op de geregistreerde hoeveelheden afval. Daar verschillende in de afval
catalogus genoemde afvaltypen niet vrij blijken te komen bij de geïnter
viewde bedrijven maar wellicht wel bij andere Brabantse bedrijven kan 
een vertekening van de feitelijke situatie optreden. Om deze vertekening 
zo goed mogelijk te beperkten is, als gezegd, besloten om slechts per 
stofgroep (afvalsleutel op te hogen). Daarnaast is besloten om ook zeer 
specifieke afvalstromen (die deels specifiek zijn voor bepaalde bedrij
ven) buiten beschouwing te laten. De hoofdgroepen reststoffen die in het 
onderzoek zijn betrokken en de bedrijfskiassen waaruit deze reststromen 
vrijkomen zijn in onderstaande matrix weergegeven. 

l'a~val-
11 12 13 14 17 18 31 35 52 54 55 57 58 59 91 94 sle~~ 51 

SB! 

20 x x x x x x x x x x x x x 

21 x x x x x x x x 

22 x x x x x x x x x x 

23 x x 

24 x x x x x 

25 x x x x x x x 

26 x x 

27 x x x x x x x x 

(28)+29 x x x x x x x 

(30)+ 31 x x x 

32 x x x x x x 

33 x x x x x x x x x x 

34 x x x x x x x x 

35 x x x x x x x x x x 

36 x x x x x x x x x x 

37 x x x x x x x x x 

38 x x 

39 x x x x 
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De wijze waarop de berekening van de procentuele verdeling van de be
stemming van de onderscheiden stofgroepen heeft plaatsgevonden kan sche
matische als volgt worden weergegeven. 

Verwerking Stof A 

hoeveelheid op schaal hergebruik hergebruik 
x factor 

afkomstig uit f-- 581 y r-- verbranden 

~ 581 Y storten 

hoeveelheid cpschaal hergebruik V p factor verbranden 
afkomstig uit 

1--- 581 Q 
r-- verbranden 

581 Q storten 

storten 

Op de volgende pagina's (6 t/m 22) is de schematische beschrijving 
gegeven voor de hoofdstofgroepen van de herkomst (belangrijkste 581-
klassen waaruit ze afkomstig zijn) en de soorten bestemming. Per afval
sleutel wordt daarbij tevens een toelichting gegeven t.a.v. de uit het 
onderzoek naar voren komende relevante aspecten zoals hoeveelheden, 
kwaliteiten en knelpunten. 
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Voedings- en genotmiddelen productie-afvallen. 

Afvalsleutel 11 ·-

-
SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 

graanstof 
resten conserve-industrie 
deegresten veevoeder 
melasse 
suikerbietenpulp/staartjes 

20 tabakszand-stelen r--

21 slib uit alcoholst.-en brauwerijer (61%) 
koffie- en theefabricage-resten 
resten uit zoetwarenindustrie zwarte grond 

en kalk- (33%) 
meststof 

stort ( 6%) 
-

Van de totale hoeveelheid afvalstoffen welke voor de veevoerderindustrie 
gebruikt wordt, is meer dan .50% afkomstig uit de suikerindustrie. Het 
aandeel dat verwerkt wordt tot zwarte grond of organische kalkmeststof 
is voor meer dan 80% afkomstig uit de suikerindustrie. 

Geschat wordt dat ongeveer 17.000 ton (circa 6%) gestort wordt buiten 
het bedrijf. De redenen hiervan zijn: 
1. verontreiniging door glas, blik; 
2. nog geen verwerkingsmogelijkheid of toepassing, bijv. tabakszand; 
3. eis van onbruikbaar zijn voor genotmiddelenindustrie (bijv. tabakste

len); 
4. kleine hoeveelheden natte slibachtige plantenresten. 



-7-

Afval uit dierlijke en plantaardige vetproducten. 

Afvalsleutel 12 ••• 

SB! STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
;--

plantaardige olieresten recycling 4~ 
201 organische wassen overig 1~ 

202 vetafval . -inhoud vetafscheiders 
wei 
olie-vet emulsies storten 95% 

-
Doordat geen gegevens van de zuivelindustrie ten aanzien van de hoeveel
heden wei meegenomen zijn, is het aandeel te storten materiaal erg hoog. 
Het betreft in dit geval uitsluitend inhouden van vetafscheiders en 
wordt geschat op 1800 ton. 
De vetafvallen (hoofdzakelijk dierlijk vet) worden momenteel verwerkt. 
De totale hoeveelheid aan afvalstoffen, welke onder deze afvalsleutel 
vallen zal groter zijn. Het betreft dan vooral stoffen welke in de 
literatuur zijn beschreven als een "niet gestorte/verbrande afvalstof''. 
Ook het hergebruik van inhoud van vetafscheiders is beschreven. 
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Slachtafvallen en dierlijk (ongeboren) mest. 

Afvalsleutel 13 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
r--

haar en hoornafval 
botafval en huidresten 
ingewanden 
gevogelte afval destructor (90~) 

201 visafval 
... bloed -veren 

maag en darmpakket 
kadavers 
dierlijke mest 6~ overig 

2~ landbouw 
....._ 2% stort 

Slachtafvallen gaan voor meer dan 80% naar de destructor. Een klein reel 
wordt voor pharmaceutische doeleinden gebruikt (gaat meestal naar het 
buitenland na bewerking). 
De mest wordt voor een deel gestort (ongeveer 2000 ton), voor een deel 
in de landbouw aangewend. De reden van storten was de kleine hoeveelheid 
en het probleem van opslag en regelmatige afname. 
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Huid en leerafvallen. 

Afvalsleutel 14 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
....----
23 lijmleer 
24 onbewerkte huid 

chroomleerafvallen 
schraapslib ... ... leer looislib stort .. 
gelatine 
ledermeel 75% 

hergebruik 
25% 

'---

De lederafvallen betreffen in dit geval de lederverwerkende industrie 
excl. de leerlooierijen. 
Het deel dat hergebruikt wordt bestaat uit stukjes leder (10% van de 
totale hoeveelheid) welke aan particulieren (huisvlijt) verkocht wordt 
en plantaardige leerafvallen welke aan de leervezelplaatindustrie in het 
buitenland afgezet worden. 
De hoeveelheden te storten leerafvallen worden geschat op ruim 3000 ton. 
Het betreft dan voornamelijk stansafvallen van leervezelplaat 

cellulàseplaat (deels verlijmd) 
chroomgelooide leerafvallen. 
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Houtafval. 

Afvalsleutel 17 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
.---

20 
21 schors papierindustrie 
22 schaaldelen en spaanders 
25 zaagmeel (43%) 
33 houtemballage 
35 bouw en sloophout spaanplaatind.(4%) 
36 slib en stof spaanplaatprod. 
37 strooisel en . ~ "schorscompost" (30%) ... 

verbranden (10%) 

storten (1%) 

Overig (12%) 
.._ 

De houtafvallen komen voor circa 90% uit de houtverwerkende industrie. 
Houtafval geschikt voor papierindustrie (buitenland) moet voldoen aan 
hoge zuiverheidseisen. Dat wil zeggen, het moet hoofdzakelijk één hout
soort zijn (geen tropische houtsoort) en/of in de vorm van spaanders 
worden aangeleverd. 
Opgemerkt dient te worden dat het percentage hergebruik t.b.v. de pa
pierindustrie door de grootte van de partij een vertekend beeld kan 
geven. 
Opbrengsten voor hergebruik bij de spaanplaatindustrie bleken voor af
valhout beduidend lager als voor de papierindustrie. 
Houtafvallen welke vrijkomen in secundaire houtverwerkende industrieën 
worden momenteel meestal aangewend voor energie-opwekking ten behoeve 
van het eigen bedrijf. 
Houtemballagemateriaal wordt in veel gevallen door het eigen personeel 
apart gehouden als brandstof voor open haard of kachel. 

Houtafvallen die gestort worden bevatten meestal veel verontreinigingen 
in de vorm van plastic, metaal, verf e.d. (emballagemateriaal). De 
gestorte houtafvallen zijn in bijna alle gevallen met het algemene 
bedrijfsafval gestort. De totale hoeveelheid welke nog apart gededec
teerd kon worden, zou ongeveer 600 ton (0, 7%) bedragen (excl. bouw en 
sloophout). 
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Cellulose-papier en kartonafval. 

Afvalsleutel 18 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
-
20 Oud papier 7% 
21 
22 slib uit papierbereiding papier slib als af-
23 cellulose-afval dekmateriaal stort 
24 snij en persafval of t.b.v. 
25 fotopapier campastering 85% 
26 misdrukken 
27 karton 
20 .. oud papier (verontr.) ~ ., 
32 hoogwaardig papierafval 
33 
34 
35 
36 
37 
39 Stort B% 
'---

Oud papier wordt in bijna alle bedrijfstakken gescheiden ingezameld. De 
hoeveelheid oud papier wordt geschat ongeveer 12.000 ton (alleen 
industrie SBI 2000 t/m 3999). 
Uit de papierindustrie komt hoofdzakelijk papierslib vrij. Dit ontwater
de slib wordt sinds kort deels gebruikt als afdekmateriaal (meer dan 
60%) voor stortterreinen, hulp- of toeslagstof bij zuiveringsslib com
postering en in sommige gevallen als grondverbeteringsmiddel. De hoe
veelheid is geschat op 30.000 ton d.s. 
Van de hoeveelheid (B%) die gestort wordt bestaat de helft uit etiket
tenpulp, welke binnenkort misschien verwerkt gaat worden in een papier
fabriek. De rest van het materiaal dat uit deze afvalsleutel gestort 
wordt (buiten dat deel dat als afdekmateriaal dienst doet), bestaat 
voornamelijk uit verontreinigd verpakkingsmateriaal (b.v. zakken met 
kleurstoffen e.d.)*, en grafisch papier dat voor de oud papierhandel te 
oninteressant is. In sommige gevallen is door het niet frequent ophalen 
(afhankelijk van de oud papierprijs) besloten het papier niet meer apart 
te houden. De totale hoeveelheid, die apart gedetecteerd kon worden, 
wordt geschat op 4.000 ton (dus exclusief de hoeveelheid in het algemeen 
bedrijfsafval (afvalsleutel 91). 

* papier met een dunne kunststoflaag. 
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Afval van minerale oorprang (zonder metaal). 

Afvalsleutel 31 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
-20 ovenafbraakpuin 
21 slakken en as 
22 vliegas bietentarra 
25 straalzand en 
29 vormzand schuimaarde 
32 glas 
33 bouwpuin 

__.. 
90% .. .. 

34 filtermassa's 
35 asbest en gips 
36 slib uit cement, gips, 
37 glas etc. 
38 schuimaarde vormzand 6% 

storten 1% 
overig 3% 

'---

Het overgrote deel van de minerale afvalstoffen is afkomstig van de 
suikerindustrie. De hoeveelheid na ophoging bedraagt ongeveer 90%. Dit 
kan een vertekend beeld geven daar de hoeveelheid overweldigend groot is 
t.o.v. andere in de groep voorkomende afvalstoffen. De hoeveelheid is 
geschat op het tijdstip van vrijkomen (dus niet ontwaterd!). 
Van de afvalstoffen uit deze afvalstoffensleutel, die gestort worden 
buiten eigen terrein, bestaat het grootste deel uit afgewerkte (nat te) 
filtermassa's (ongeveer 6.000 ton > 50% van de te storten hàeveelheid). 



-13-

Metaalafval. 

Afvalsleutel 35 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
-
20 ijzerhoudend stof 
21 schroot 
22 metaalemballage vaste metaal-
24 loodafval afvallen 
25 aluminium, koper, etc. 
27 kabel afval 99% 
29 accu(s)mulatoren 
32 _..... metaalslib _..... ... r 

33 
34 
35 
36 
37 
39 

storten 1% -

Metaalafval wordt in alle bedrijfstakken gescheiden ingezameld, met name 
de vaste metaalafvallen. Buiten de procesafvallen van de metaalindustrie 
betreft het dan hoofdzakelijk metaalemballage-afval en metaal dat afkom
stig is van apparatuur. 
Materiaal uit deze afvalsleutel, dat gestort wordt, blijkt voornamelijk 
te bestaan uit ijzerhoudende stof (meer dan 90%). 
De totale hoeveelheid zal ongeveer 2.000-3.000 ton bedragen. Non ferro
metaalhoudend stof wordt als WCA-afval afgevoerd en wordt deels (in het 
buitenland) gestort, deels opgewerkt (metaalterugwinning). 
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pxiden, hydroxiden, zouten. 

Afvalsleutel 51 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
.--
20 Galvanische slibben 
22 metaaloxiden 
33 impregneerzouten Stort (buitenland) 
34 looistoffen 
36 ketelsteen 98% 
37 metaalzouten _.. 

Opwerken ... 
0,5% 

Verbranden 
1,5% 

.___ 

Het merendeel van de geïnventariseerde hoeveelheden van de in deze 
afvalsleutel genoemde afvalstoffen bestaat uit gegalvaniseerde slibben 
(95%). Het overgrote deel daarvan wordt gestort in het buitenland (ca. 
2000 ton). Een klein deel (cal JO ton) wordt verbrand (bij AVR). De 
edelmetaalhoudende slibben worden opgewerkt (meestal in het buitenland). 
In Nederland wordt van deze afvalsleutel voor zover uit dit onderzoek 
bekend, niets gestort. 

Daar door de selectieprocedure grotere bedrijven eerder kans hadden 
geselecteerd te worden en daar met name uit grote bedrijven dit type 
afvalstoffen vrijkomt dient de geschatte hoeveelheid (2000 ton storten, 
30 ton verbranden) zeker als een maximum beschouwd te worden. 
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Zuren, logen en geconcentreerde stoffen. 

Afvalsleutel 52 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
-
27 accuzuren Recycling (binnen bedrijf) 
33 beitsen 17% 
35 logen 
36 ammoriale afval 

fixeerbaden re1n1g1ng of verwerking 
chroomhoudende 

---+-
(buiten bedrijf) 

stoffen 78% 
bleekbaden 
koper-, ijzerchloride 
gec. oplossingen I 
koelmiddelen 

'--
5% metaalterugwinning 

Een groot deel van vrijkomende hoeveelheden afvalstoffen uit deze afval
sleutel bestaat uit metaalzouthoudend spoel- en waswater. Daarnaast 
bestaat een deel uit beitsen en logen, welke deels binnen het bedrijf 
teruggewonnen of gezuiverd wordt, deels buiten het bedrijf t.b.v. me
taalterugwinning verwerkt wordt. De totale hoeveelheid welke in Brabant 
vrijkomt wordt geschat op ongeveer 8000 ton. Bij de bedrijven die in het 
onderzoek zijn opgenomen blijkt, dat niets van deze afvalsleutel gestort 
of verbrand wordt. 
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Minerale olieën. 

Afvalsleutel 54 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
-
20 afgewerkte olieën 
21 boor-, snij- en slijpolie 
22 vetafval verbranden of 
24 wasafval verwerking 
25 emulsies tot brandstof 
27 synt. koel- en smeer- ~ 
29 middelen 
32 mineraaal olieslibben 
33 bitumenafval e.d. 
34 
35 
36 
37 99% 

als WCA-verbr. 1% 
-

De minerale olieën benoemd als afgewerkte olie komt in bijna alle 
bedrijfstakken vrij. Indien boor- of slijpolie vrijkomt dan wordt dit 
afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid, gezamenlijk (vermengd) afge
voerd met de afgewerkte olie. 
Geschat wordt dat de totale hoeveelheid van deze afvalstoffensleutel 
(uit SBI 2000 t/m 3999) ruim 4000 ton bedraagt. 
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Organische oplosmiddelen, verf, kleef, harsproducten. 

Afvalsleutel 55 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
r--
22 halogeenhoudende oplos-
27 middelen 
29 hallogeen vrije org. 
31 oplosmiddelen verbrand als 
33 oplosmiddelhoudende afval (WCA) 
34 slibben 
35 kleurstoffen 68% 
36 kit ten, harsen 
37 16% 

gestort (vnl. bui-
tenland) 

16% 
geregenereerd. 

'--

Een groot deel van deze afvalsleutel wordt bij de AVR verbrand en be
draagt ongeveer 2.500 ton. Ruim 500 ton wordt gestort in het buitenland 
en eenzelfde hoeveelheid wordt geregenereerd. 
Opvallend veel kleinere bedrijven hadden problemen met het afvoeren van 
gebruikte/verontreinigde oplosmiddelen. 
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KunststofafvaL 

Afvalsleutel 57 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
r--
20 
21 polyester afval kunst.emb. 
22 pvc-afval en 
25 folie-afval (verpakkings- hergebruik 
27 mat) ( 25%) 
20 filmafval ........ 31 harsafval 
32 kunststof emballage 
33 storten 
35 73% 
36 
37 Verbranden 1% 
39 binnen bedrijf 1% 

'---

Kunststofafval komt in vele bedrijfstakken vrij. In de kunststof verwer
kende industrie is de laatste paar jaar de hoeveelheid procesafval 
verminderd hetzij door hergebruik binnen het bedrijf, hetzij door ver
mindering van uitval. 
Het aandeel verpakkingsmaterialen (folie + emballage) dat apart geïn
ventariseerd kon worden (bekende hoeveelheden) bedraagt ongeveer 6% 
(1500 ton) van de totale hoeveelheid. Hiervan wordt ongeveer 500 ton 
(mogelijk detecteerbaar) gestort omdat : 
1. men geen afzetmarkt kent; 
2. het plastic te veel verontreinigd is en 
3. dat de kosten van gescheiden inzamelen (zoals containerhuur, evt. 

personeelskosten) niet opwegen tegen de opbrengsten. 

Er zal vanuit gegaan moeten worden dat een veel groter deel van de 
plastic verpakkingsmaterialen gestort zal worden daar deze dan gerekend 
worden onder algemeen bedrijfsafval. 
Meer dan 70% wordt van deze afvalsleutel gestort (ca. 17000 ton). Het 
betreft dan impregneerafval, poly-urethaanschuim, PVC-afval, epoxihars
afval (uitgehard). Een deel wordt in het buitenland gestort. 
Een kleine 200 ton wordt verbrand. Dit betreft dan vooral lijmen, week
makers en niet (geheel) uitgeharde kunststofafvallen. 
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Textielafvallen. 

Afvalsleutel 58 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
r---

21 kunstvezelafval 
22 cellulosevezelafval 
27 wolafval stof 
35 .. plantenvezelafval stort 50% .. ... 

oude kleding-lompen 
slib uit textielind verbranden 3% 
filterdoeken 40% lompenhandel 
verontreinigd verpak-
kingsmat. uit textiel hergebruik 7% 

'---

Voor meer dan 80% komen textielafvallen uit de textielindustrie en 
worden deels verbrand (vernietigd uit concurrentie-overwegingen 60 ton), 
deels als textielresten aan de lompenhandel verkocht (ca. 1100 ton), 
deels gestort (1300 ton). 
Het gestorte mat. betreft dan vooral stof (pluizen, kleine deeltjes). 
Het deel dat hergebruikt wordt bestaat hoofdzakelijk uit verpakkingsma
teriaal (jute zakken). 
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Overige chemische omzettings- en syntheseproducten. 

Afvalsleutel 59 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
..----
20 explosieve stoffen vernietiging 1~ 
34 laboratorium 

chemicaliën 
wasmiddelafval . extractie 99~ 
katalysatoren of 
shredderresten regeneratie 

........_ 

De in het interview voorkomende kleine hoeveelheden afvalstoffen welke 
onder deze afvalsleutel worden gerekend, betreft hoofdzakelijk laborato
riumchemicaliën welke in de desbetreffende gevallen alle opgewerkt wor
den. De totale hoeveelheid wordt geschat op 8 ton. 
Indien bekende hoeveelheden chemicaliën verbruikt worden (o.a. in het 
laboratorium) worden deze bij de desbetreffende specifieke afvalsleutel 
ondergebracht. 
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Algemeen Bedrijfsafval. 

Afvalsleutel 91 ••• 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 

alle verpakkingsmat. en karton 100% storten 
sbi- .. keuken- en kantineafval __.,__ 
codes 

.. 
kantoorafval 
veegvuil. 

Het algemeen bedrijfsafval wordt voor 100% gestort en wordt geschat op 
ruim 100.000 ton. Het algemeen bedrijfsafval bevat nog grote hoeveelhe
den papier en plastic dat eventueel nog gescheiden kan worden ingeza
meld. 

Naast kantoor-/kantine-afval en verpakkingsmaterialen bleek ook snoeisel 
van heggen op het terrein en afval uit volkstuintjes binnen het complex, 
met de algemene bedrijfsafvalcontainer gestort te worden. Daarnaast 
komen kleine hoeveelheden onderhoudsafvallen als kapotte lampen, poets
doeken, e.d. voor. Specifieke bedrijfsafvallen zijn voor zover mogelijk 
apart geinventariseerd (en worden niet bij het algemeen bedrijfsafval 
gerekend). 
Veegvuil en stof komt in zeer wisselende hoeveelheden vrij en zijn bij 
bepaalde bedrijven apart te benoemen. 
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Slibben uit industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (uitsluitend 
581.20 en excl. suikerindustrie). 

Afvalsleutel 94 

SBI STOFBESCHRIJVING VERWERKING 
;---

20 vers slib landbouw 99,9% 
uitgegist slib 

r gemineraliseerd slib 

'---

lzandvang. 

I storten 0,1% 

De schatting ten aanzien van de hoeveelheden biologisch zuiveringsslib 
uit de industrie betreft in dit geval hoeveelheden uit vlees- en conser
venindustrie. 
De hoeveelheid wordt daarbij geschat op 4.500 ton d.s./jaar welke geheel 
in de landbouw wordt afgezet. Het aandeel dat gestort wordt betreft 
zandvangresten en wordt geschat op 5 ton d.s./ jaar. 
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HOOFDSTUK 111. RESULTATEN VERWIJDERING AFVALSTIFFEN PER SAMENWERKINGS
GEBIED. 

III.l. Inleiding. 

Aangezien de geschatte hoeveelheden te storten industriële bedrijfsaf
valstoffen het resultaat zijn van ophoging van waargenomen hoeveelheden 
bedrijfsafvalstoffen van een steekproef van een beperkt aantal bedrij
ven, zullen deze schattingen mogelijk afwijken van die uit andere bron
nen. In paragraaf III.2. zal op die schattingen en op de verschillen 
nader ingegaan warde~ 

III.2. Schattingen hoeveelheden afvalstoffen per samenwerkingsgebied. 

Berekeningsmethode 1. 

Doordat de interviews verdeeld zijn over de samenwerkingsgebieden, reke
ning houdend met de voor dat samenwerkingsgebied belangrijke bedrijfs
klassen, kan een grove schating gemaakt worden van de hoeveelheden per 
samenwerkingsgebied. Door de hoeveelheden afvalstoffen per werknemer per 
regio van de geïnterviewde bedrijven te berekenen kan met behulp van de 
totaal in de regio werkzame personen in de bedrijfstakken 2000 t/m 3999 
een schatting gemaakt worden van de totale hoeveelheid (zie figuur 
lll.l.) afval in het betreffende samenwerkingsgebied. 

Figuur I II.l. 

totale hoeveelheid 
te storten afval 
in samenwerkings- gemiddelde berekening schatting 
gebied X ~ hoeveelheid te op hoog totale hoeve el-

storten afval - factor t.a.v. 1--- heid .te storten 

/ 
per werkn. werkn. afval in aamen-

totaal aantal in samenwer- aantal werkingagebied 
werknemers uit werkingagebied x 
de gëinterv. x 
bedrijven in sa- I 
menwerkingsge- totaal aantal 
bied X werknemers in 

samenwerkingsge-
gebied X (met 
SBI codes 2 en 3) 

De bovengenoemde methode leidt tot de resultaten weergegeven in tabel 
III.2. 
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Tabel 111.2. Schatting hoeveelheid industrieël afval per samenwerkinga
gebied in tonnen per jaar (methode 1). 

Samen- Aantal Totaal Ophoog- Storten Verbrande Totaal Totaal 
werkings- werkne- aantal fa: tor interv. interv. storten verbraneEn 
gebied mers in werkn. in in in in 

interv. ton/jaar ton/jaar tm/jaar tm/jaar 

1 7.050 21.505 3,05 11.037 1.097 33.665 4.443 

2 625 5.465 10,34 317 12,5 3.278 129 

3 2.525 14.265 5,65 3.941 6,6 23.229 37 

4 595 9.215 15,49 481 5,2 9.626 156 

5 2.960 7.260 2,45 3.463 141 8.764 346 

6 375 3.400 9,07 83 0 752 0 

7 650 7.680 11,82 1.473 2,6 19.269 51 

8 1.280 15.800 12,34 1.362 5 16.990 62 

9 2.095 6.520 3,11 2.168 569 6.743 1.769 

10 2. 750 12.105 4,40 1.922 5 8.455 22 

11 - 1.595 - - - - -

130.771 7.015 

Opmerkingen: 
- Oe nummering van de samenwerkingagebieden is gelijk aan die van het 

afvalstoffenplan (zie ook bijlage 1). 

- Door omstandigheden zijn geen gegevens bekend uit het Brabantse deel 
van samenwerkingagebied 11. 

- Oe hoeveelheden van enkele bedrijven uit SB1-klassegrootte 12 zijn 
niet meegenomen. 
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Berekeningsmethode 2. 

Indien aangenomen mag worden dat er een grote mate van correlatie aanwe
zig is bij hoeveelheden afvalstoffen en aantal werknemers binnen een 
bepaalde bedrijfsklasse, dan kan men naast methode 1 nog op een andere 
methode een schatting maken . van de hoeveelheden afvalstoffen per samen
werkingagebied (fig. III.3). 

Figuur 111.3. 

totale hoeveel-
heid afval bij 
de geinterv. 
bedrijfsklasse x schatting A B c 
(in Brabant) ........ hoeveelheid totale hoeveel-

afval per werk- heid afval uit 
nemer in be- bedrijfsklasse ) x 

totaal aantal / drijfsklasse x in samenwerk. y 
werknemers bij gebied A z 
de geinterv. I bedrijfsklasse X bedrijf sklas se 
in Brabant totaal aantal in een samenw. 

werknemers in gebied 
samenwerkings-
gebied A in 
bedrijfsklasse X 

Door eerst een gemiddelde hoeveelheid afval ·per werknemer uit een be
paalde bedrijfsklasse te berekenen (over geheel Brabant) kan daarna via 
het totaal aantal werknemers uit een bepaalde bedrijfsklasse in een 
samenwerkingagebied een schatting gemaakt worden van de hoeveelheid 
afval die vrijkomt uit die bepaalde bedrijfsklasse in dat bepaald samen
werkingsgebied. Door sommatie van alle bedrijfsklassen in dat samenwer
kingagebied kan een schatting verkregen worden van de totale hoeveelheid 
afval in een samenwerkingsgebied. 
De resultaten zijn weergegeven in tabel III.4 (storten) en tabel III.5 
(verbranden). 
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Tabel III.4. Geschat te hoeveelheid te storten indus tr ieë 1 afv a 1 in 
tonnen/jaar per samenwerkingagebied en per bedrijfsklasse 
(SB I). 

Samenw~ 
gebied 
581 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 9.331 3.520 1.792 2.778 3.379 1.075 21.675 3.405 1.242 4. 736 
21 1.568 1.056 2.021 1.477 1.130 1.262 454 734 264 2.690 
22 152 273 647 3.322 172 156 683 1.420 129 195 
23 49 3 48 148 43 21 100 86 161 58 
24 1.871 0 743 28 0 0 235 5.372 2.670 0 
25 792 372 1.548 426 600 114 540 984 42 1.278 
26 848 351 392 351 88 0 105 690 18 761 
27 406 16 1.589 133 484 78 133 369 81 94 

28+29 5.557 1.149 412 274 2.778 51 3.481 l. 732 1.458 5.334 
30+31 3.414 26 447 310 533 60 138 2.210 215 757 

32 414 40 224 44 84 13 89 310 42 95 
33 279 0 13 200 0 0 19 74 237 42 
34 2.200 205 2.395 2.100 1.630 880 845 1.795 1.620 915 
35 1.941 907 950 494 861 224 713 818 113 443 
36 1.716 0 815 57 1.562 228 445 5~ 211 114 
37 96 21 1.278 11 43 21 64 76 218 361 
38 60 0 115 7 23 7 lOl 55 0 138 
39 7 16 68 0 68 7 16 7 0 326 

Totaal 30.701 7.955 15.497 12.160 13.478 4.197 29.836 20.732 8. 721 18.337 

Opmerkingen: 

-Totaal in Brabant 162.741 ton/jaar. 

- Samenwerkingagebieden zijn genummerd volgens het afvalstoffenplan (zie 
bijlage l). 

- Schatting voor samenwerkingagebied 11 betreft uitsluitend het Noord
Brabantse deel. 

- Hoeveelheden betreffen ~BI-coderingen 2000 en 3999 excl. enkele grote 
bedrijven. 

11 

0 
644 

0 
63 
0 

18 
0 

18 
0 
0 

13 
266 
75 
19 
0 

11 
0 
0 

1.127 
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Tabel III.5. Geschatte hoeveelheid te verbranden industrieë1 afval in 
tonnen/jaar per samenwerkingsgebied en per bedrijfsk1asse. 

Salerlw 
gitlied 
531 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 2 1 2 2 1 2 1 1 0 3 
22 3 5 12 98 3 3 12 25 2 4 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 19 9 37 10 15 3 13 24 1 31 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 

28+-29 1895 392 140 94 948 18 1189 600 lH7 1555 
30+-31 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 91 0 4 65 0 0 6 24 78 14 
34 128 u 139 122 95 51 /f} 104 ~ 53 
35 25 12 12 6 11 3 9 11 1 6 
36 6 0 3 0 5 1 2 1 1 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2170 431 352 397 1(B) 79 U lil 791 674 1666 

Opmerkingen: 

- De schatting van de totaal te verbranden hoeveelheid afval (9014) is 
zeer waarschijnlijk te hoog doordat met opzet veel grote bedrijven in 
de gestuurde steekproef zitten. 

- Samenwerkingsgebieden zijn genummerd volgens het afvalstoffenplan (zie 
bijlage 1 ). 

- Schatting voor samenwerkingsgebied 11 betreft uitsluitend het Noord
Brabantse deel. 

- Hoeveelheden betreffen SBI-coderingen 2000 t/m 3999 excl. enkele grote 
bedrijven. 

11 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

87 
4 
0 
0 
0 
0 
0 

92 
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Schatting van te storten hoeveelheden industrieel afval per samenwer
kingsgebied. 

Op basis van beide methoden kunnen de totale hoeveelheden te storten 
afval per samenwerkingagebied als volgt worden geschat. 

Samenwerkingsgebied 1 (Breda) 
2 (Cuijk) 
3 (Eindhoven) 
4 (Helmond) 
5 (Den Bosch) 
6 (Kempenland) 
7 (Oss) 
8 (Tilburg) 
9 (Waalwijk) 

10 (West-Brabant) 
11 (Weert-Limburg) 

30.000 - 34.000 
3.000 - 8.000 

16.000 - 23.000 
10.000 - 12.000 
9.000 - 13.000 

800 - 4.000 
19.000 - 30.000 
17.000 - 21.000 
7.000- 9.000 
9.000 - 18.000 

1.000 

ton/jaar 
ton/jaar 
ton/ jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 
ton/jaar 

Opgemerkt dient te worden dat de geschatte hoeveelheden uit berekenings
methode 1 door omstandigheden iets minder betrouwbaar zijn (steeds 
benedengrens van bovengenoemde cijfers uitgezonderd samenwerkingsgebie
den 1 en 3). 

Door de geschatte hoeveelheden industriële bedrijfsafvalstoffen (para
graaf 3.2. berekeningsmethode 2) op te tellen bij de schattingen voor 
het bedrijfsafval uit de zakelijke dienstverlening (hoofdstuk 4,3) kan 
een totaal schatting verkregen worden van de te storten hoeveelheden 
bedrijfsafval (zie tabel 3.6.) 

Tabel 3.6. Totale hoeveelheid te storten afval per samenwerkingsgebied. 

Samenwerkingsgebied Industrie* Dienstverlening Totaal 
1 30.701 26.760 57.461 
2 7.955 5. 720 13.675 
3 15.497 27.380 42.877 
4 12.160 12.9~ 25.150 
5 13.478 17.790 31.268 
6 4.197 4.330 8.527 
7 29.836 14.390 44.226 
8 20.732 22.430 43.162 
9 8. 721 4.800 13.521 

10 18.3 37 16.550 34.887 
11 1.127 1.550 2.677 

Totaal 162.741 154.690 317.431 

* Volgens berekeningsmethode 2. 

Opmerkingen: 
- Alle hoeveelheden, excl. papierslib en rioolwaterzuiveringsslib. 
- Schatting voor samenwerkignsgebied 11 betreft uitsluitend het Noord-

Brabantse deel. 
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111.3. Vergelijking kwantitatieve uitkomsten ten aanzien van te storten 
bedrijfsafvalstoffen met prognoses uit andere bronnen. 

De in dit onderzoek verkregen totaalschatting voor de te storten indu
striële bedrijfsafvalstoffen kunnen vergeleken worden met andere totaal
schattingen. 
Dit zijn achtereenvolgens: 
- CBS bedrijfsafvalstoffen statistiek 1982; 
- Afvalstoffenplan Noord-Brabant 1983 (PAP). 

Indien men de cijfers vergelijkt, zal echter rekening gehouden moeten 
worden met de verschillende oriëntaties waarop de gegevensverzamelingen 
de schattingen betrekking hebben. Onderscheid dient daarbij gemaakt te 
worden tussen: 
- brongericht onderzoek (CBS, onderhavige studie), d.w.z. gegevens zijn 

verzameld bij de bro.1 van stoffen, i.c. de bedrijven, waarbij gegevens 
naar voren komen omtrent de hoeveelheden die als afval worden verwij
derd en gestort, maar tevens omtrent de soorten en hoeveelheden die in 
eigen beheer worden verwerkt en die extern hergebruikt worden; 

- bestemmingsgericht (storten) onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de 
hoeveelheden die feitelijk in een bepaalde periode op afvalverwer
kingsinrichtingen zijn aangeboden. Bij de hoeveelheden die bij de 
afvalverwerkingsinrichtingen wordeh aangeboden moet worden opgemerkt 
dat ook daarbij aanzienlijke verschillen kunnen optreden in vergelij
king met de hoeveelheden die door de bedrijven gevestigd in de provin
cie feitelijk als afval worden afgevoerd. Dit als gevolg van gehan
teerde omrekeningsfactoren, import van afvalstoffen van buiten de 
provincie, export van afvalstoffen naar verwerkingsinrichtingen buiten 
de provincie etc. 

Vergelijking met CBS-schatting. 

Als totaalschatting voor de bedrijfsafvalstoffen-produktie uit SBI
bedrijfsklassen 20 t/m 39 (inclusief nutsbedrijven en delfstofwinning) 
geeft de CBS bedrijfsafvaletoffen-statistiek 1982 een hoeveelheid van 
850.000 ton in Noord-Brabant, waarvan 396.000 ton is gestort door der
den. 

Deze 396.000 ton is als volgt 
kantoor- en kantine-afval 
brandbare procesafvallen 
onbrandbare procesafvallen 

opgebouwd: 
26.000 ton (sg = 

165.000 ton (sg = 
205.000 ton (sg = 
396.000 ton 

0,15) 
0,4) 
0,4) 

(inclusief nutsbedrijven en delfstofwinning). 

Op basis van de in deze studie gevonden resultaten bedraagt de geschatte 
hoeveelheid als afval verwerkt: 

- procesafval 
algemeen bedrijfsafval 

Opmerkingen: 

62.000 ton 
100.000 ton (sg = 0,18) 
162.000 ton 

- Ca. 62.000 ton van het te storten bedrijfsafval is als aparte stroom 
gedetecteerd met een specifieke aanduiding. Hiervoor zijn, indien 
noodzakelijk omrekeningafactoren voor de betreffende stof gehanteerd, 
welke ook door het RIVM worden gebruikt. 
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- Het zogenaamde algemene bedrijfesfval bestaat hoofdzakelijk uit: 
• kantoor- en kantine-afval; 
• veegvuil; 
• emballage resten (papier; karton en kunststof). 

Verdeling van de hoeveelheden over die groepen is op basis van de bij de 
geïnterviewde bedrijven bekende gegevens niet mogelijk. 
Indien de hoeveelheden opgegeven zijn in volumina is voor dit algemene 
bedrijfsarval een omrekeningafactor gehanteerd van een sg van 0,18. 

De verschillen tussen beide schattingen worden veroorzaakt door: 
- CBS-ei j fer is inc 1 usief nutsbedrijven en de 1 fstofwinning. (Indien 

landelijk cijfer verhoudingsgewijs voor Noord-Brabant geschat wordt is 
dit verantwoordleijk voor een verschil van ca. 25.000 ton). 
CBS hanteert andere categorieën en bijbehorende omrekeningsfactoren. 
CBS-cijfers zijn gebaseerd op de situatie in 1982, waarna reële 
veranderingen hebben kunnen plaatsvinden. (De invloed hiervan wordt 
echter niet erg groot geacht). 

Vergelijking met het Afvalstoffenplan Noord-Brabant. 

In het vigerende afvalstoffenplan worden cijfers ger1emd met betrekking 
tot de vrijkomende bedrijfsafvalstoffen. Onder bedrijfsafvalstoffen 
worden verstaan: afvalstoffen afkomstig van particuliere en overheidsbe
drijven en -diensten en omvat o.a.: 
- slib van rwzi 
- agrarisch afval 
- afgekeurde producten 
- hulpmaterialen 
- emballagematerialen 
- veegvuil 
- marktafval 
- plantsoenafval 

Het onderhavige onderzoek heeft zich beperkt tot particuliere bedrijven 
1. met meer dan 10 werknemers uit de SBI bedrijfskiassen 20 t/m 39 

· (industriële bedrijven); 
2. en betreft alleen de volgende componenten 

- afgekeurde producten; 
- hulpmaterialen; 
- emballagematerialen. 

Bij het vergelijken van de cijfers moet hiermee terdege rekening worden 
gehouden. 

Opgaven in het PAP aangaande bedrijfsafvalstoffen-hoeveelheden 1980 
hebben betrekking deels op bedrijfsarvallen sec, deels op bedrijfsafval 
en bouw- en sloopafval gecombineerd. 
Totale hoeveelheden: 
365.000 ton: zuivere bedrijfsafvalstoffen (swv 1,2,5,7 en 9) 
503.000 ton: bedrijfsafval en bouw- en sloopafval (swv 3,4,6,8 en 10) 
Aangezien de geschatte hoeveelheid bouw- en sloopafval in totaal ca. 
850.000 ton/jaar bedroeg en voor de samenwerkingagebieden 1,2,5,7 en 9 
het totaal b en s afval 346.000 ton/jaar bedroeg in 1980, mag worden 
aangenomen dat van de genoemde 503.000 ton bedrijfs- én bouw- en sloop
afval een belangrijk deel bouw- en sloopafval betreft en slechts een 
beperkt deel uit bedrijfsafval zal bestaan. Indien deze fractie wordt 
geraamd op ca. 240.000 ton komt de totale hoeveelheid bedrijfsarval voor 
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Noord-Brabant op ca. 600.000 ton, als schatting in het PAP. 

Het ontstane verschil zal met name veroorzaakt worden door: 
-aantal (vermengde) categorieën welke wel in het PAP en niet in dit 

onderzoek zijn meegenomen (bijvoorbeeld industriële bedrijven met 
minder dan 10 werknemers, slib van rwzi enz.); 
onrekeningsfactoren; 
import op verwerkingsinrichtingen door transporteurs van afval uit 
andere provincies; 
ophoging uit steekproef (bijvoorbeeld specifieke grote afvalproducen
ten zijn buiten de steekproef gevallen, en werken daardoor ook niet 
door in de ophoging. Bijv. de 14.000 ton shredderafval van de shred
derinstallatie); 
PAP is gebaseerd op cijfermateriaal uit 1980, waarna veranderingen in 
het aanbod kunnen zijn ontstaan (de invloed hiervan wordt niet erg 
hoog ingeschat). 

Naast het vergelijken van geschatte hoeveelheden te storten bedrijfsaf
valstoffen met andere bronnen is het mogelijk via andere gegevens het 
realiteitsgehalte van de schattingen in deze studie op zich te toetsen 
(d.w.z. de waarde van de gehanteerde omrekenings factoren en branche
specifieke rekensleutels. 
Het betreft in dit geval de volgende gegevensbronnen. 
I. Brongericht onderzoek:" 
- a. Deelrapport Waste Management, Onderzoek naar bedrijfsafvalstoffen 

in het stadsgewest Tilburg; 
- b. Vogelvluchtverkenningen (landelijke bedrijfsklasse-informatie) in 

combinatie met de CBS-registratie van het aantal werkzame personen, 
in de bedrijfsklassen). 

II. Bestemmingsgerichte informatie: 
- c. via transporteurs; 
- d. registratie op de stortplaatsen. 

Ad. a. Het onderzoek van het Waste Management Project naar de hoeveelhe
den bedrijfsafvalstoffen in het stadsgewest Tilburg heeft tot de 
volgende schattingen geleid. 

Tabel 3.7. Hoeveelheden bedrijfsafval. 

onderzoek schatting schatting 
Waste Management Provincie onderhavig 

onderzoek 

dienstverlening 54.074 22.430 
industrie 51.390 20.732 

Totaal 105.464 48.284 43.162 

Opgemerkt kan worden, dat men rekening moet houden met specifieke grote 
partijen van enkele aanbieders, die bij tariefsverhoging waarschijnlijk 
het eerst verdwijnen zoals bijv. papierslib (is in dit geval niet als 
afval geregistreerd). 
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Ad. b. Vergelijking op basis van kenmerkende hoeveelheden procesafval in 
een bedrijfsklasse per werknemer. 

Met behulp van de landelijke schattingen uit de vogelvluchtverkenningen 
en het aantal werknemers per bedrijfsklasse, kan een gemiddelde hoeveel
heid afval per werknemer berekend worden, welke algemeen kan worden 
gehanteerd als specifiek voor de betreffende bedrijfsklasse en welke ten 
behoeve van de planning voor de Afvalstoffenwet als rekensleutel kan 
worden gehanteerd. 
De resultaten zijn in tabel 3.8 weergegeven. 

Tabel 3.8: Vergelijking hoeveelheden procesafval in een aantal bedrijfs
kiassen per werknemer. 

GegevensVogel vlucht- Gegevens onderhavig 
verkenningen onderzoek 

SB! ton/wkn. ton/wkn. ton/wkn. 
klasse landelijk (excl. (excl. alg. onderzoek (incl. 

algm. bedrijfsafval) bedrijfsafval) alg. bedrijfsafval) 

20 
21 1,4 1,3 2,2 

22 
23 0,3 0,2 0,7 

24 
0,4 0,7 1,8 

30 
31 1 0,45 1,7 

32 waarschijnlijk waarschijnlijk 0,2 
nihil nihil 

Opmerkingen: 
Verschillen in hoeveelheden afval per werknemer kunnen veroorzaakt zijn 
door: 
-beperkt aantal waarnemingen (specifieke individuele afwijkingen); 
- gedeelte dat verdwijnt via algemeen bedrijfsafval; 
- categorisering van procesafval en s.g. omrekening. 
Indien bij de bouwmaterialen industrie (SB! 32) tijdelijk geen afzet t e 
vinden is, wordt af en toe gestort (puinstort). 

Conclusie: de bedrijfsklassespecifieke hoeveelheden uit deze studie 
komen vooral bij de SBI-klassen die grote hoeveelheden bedrijfsafval 
produceren goed overeen met de resultaten uit de vogelvluchtverkennin
gen. 
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Ad. c. en d. 
Van zowel transporteurs als van de regionale stortplaatsen kunnen 
gegevens gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de te 
storten hoeveelheden. Bij beoordeling van de resultaten zal men er 
echter rekening mee moeten houden, dat: 
- waarschijnlijk een deel van het industrieel afval met het huisvuil 

ingezameld en als zodanig gestort wordt (gecombineerd); 
- indien geen weegbrug aanwezig is, omrekeningafactoren gehanteerd 

moeten worden; 
- import van buiten de provincie (regio) plaatsvindt; 
-transporteurs niet altijd bereid zullen zijn inzicht te geven in 

gegevens van hun klantenbestand. 
Van gegevens die bij de stortplaatsen verkregen kunnen worden, zal 
daarom alleen gebruik moeten worden gemaakt van gegevens over de 
partijen van duidelijk taxeerbare grote afvalaanbieders. 

Conclusie. 
Ten aanzien van de totale hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen in Noord
Brabant gegeven zowel de CBS-bedrijfsstatistieken als het Afvalstoffen
plan van Noord-Brabant een hogere schatting (in tonnen) dan onderhavig 
onderzoek. De grote afwijiingen (ook tussen CBS en PAP zullen hoofdzake
lijk veroorzaakt zijn door: 
1. categorisering van afval/reststof; 
2. omrekeningsfactoren van mJ naar ton. 
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HOOFDSTUK IV. BEDRIJFSAFVAL AFKOMSTIG UIT DIENSTVERLENENDE ONDERNEMIN
GEN. 

IV .1. Inleiding. 

Bij het schetsen van de aard en omvang van de stroom afval die uit de 
dienstverlenende sector afkomstig is zijn twee invalshoeken gehanteerd. 
Om te beginnen is gekeken naar de resultaten van de sorteeranalyses van 
het Van Ganzewinkel project. Daarnaast is informatie geput uit een 
schriftelijke enquête en bedrijfsbezoeken. 

Bij de gepresenteerde gegevens past vooraf een aantal kanttekeningen. 

Rekening moet worden gehouden dat het om cijfers gaat afkomstig uit 
steekproeven uit het klantenbestand van één transporteur en m.b.t. 
slechts enkele regio's van Noord-Brabant (met name Zuid-Oost Brabant en 
de omgeving van Den Bosch). 
Tevens zijn de inzamelroutes afgestemd op bepaalde types containers 
waardoor een - wellicht - niet representatief beeld wordt verkregen. In 
het bijzonder is onbekend of de cijfers van de sorteeranalyses geldig 
zijn voor de samenstelling van het afval in de grote typen containers 
zoals de afzetcontainers van 40 m3. 

Door de wijze van inzameling is bij de sorteeranalyses bovendien een 
eventuele relatie tussen bedrijfsgrootte en afv alpreductie per bedri jf 
binnen de SBI-codes niet meer te achterhalen. Het afval van een aantal 
bedrijven met verschillende grootteklassen wordt namelijk voor de sor
teeranalyse als één geheel gewogen. 

Eind 1985 waren cijfers beschikbaar t.b.v. deze rapportage m.b.t. de 
onderstaande uitgevoerde sorteeranalyses. 

Tabel IV.l. Gemiddeld percentage ingezamelde componenten. 

SB I-code cv 
..0 

cv 
"' % cv 

"' 
cv 

"' 
OI 
..0 % cv 

10 

en benaming papier plastic hout ijzer textiel probleem- glas resid.J 
stoffen 

-61 
groothandel 7 2 3 3 <1 2 < 1 80 
-62 
groothandel 17 4 4 2 < 1 1 3 69 
-65 
detailhandel 
excl. super-
markten 8 4 <1 3 < 1 0 1 82 
-65-2!3 
supermarkten 4 7 8 < 1 < 1 - 1 79 
..«:, 
detailhandel 10 4 3 3 < 1 2 2 75 
-68 
reparatiebedr. 11 2 2 5 2 5 3 65 
-84 
zakelijke 
dienstverlening 16 2 2 2 3 1 2 75 
-92 
scholen 13 2 3 < 1 < 1 < 1 < 1 80 
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Tabel IV 2 Overzicht van bedrijven en sorteringsanalyses . . . 
SB I-code aantal aantal totale 

bedrijven sorteer- gewichten 
analyses 

61 . groothandel 12 2 1980 kg; 1500 kg . 
62 . groothandel 15 2 1180 kg; 1300 kg . 
65 . detailhandel 18 2 1940 kg; 2340 kg . 

(excl. supermarkt) 
6528 . supermarkt 20 3 5640 kg . 

5972 kg 
5815 kg 

66 : detailhandel 21 2 1980 kg 
1800 kg 

81 t/m 90 . zakelijke en openb • . 
dienstverlening 17* 3 1240 kg 
(excl. scholen) 1564 kg 

1450 kg 

92 . scholen 36 3 2580 kg . 
3080 kg 
3480 kg 

61 t/m 99 . gemengde routes 24 3 2260 kg . 
i 

5080 kg 
4180 kg 

* waarvan 11 kantoren. 

Ondanks deze belemmeringen m.b.t. het ophogen van de cijfers dient te 
worden opgemerkt dat de gewichten van het afvalaanbod in de verschillen
de inzamelroutes wel een betrouwbare indicatie vormen. In tegenstelling 
tot de resultaten van soortgelijke studies, zijn de gegevens namelijk 
niet gebaseerd op eigen schattingen van de bedrijven al dan niet in 
combinatie met algemene omrekeningafactoren van volume naar gewicht. 

Tevens zijn de gegevens m.b.t. de samenstelling van het bedrijfsarval in 
de onderzochte SBI-codes als nauwkeurig aan te merken, aangezien het 
RIVM/v. Ganzewinke1-project zich in het bijzonder op dit aspect richt. 
Daarbij wordt opgemerkt dat onderstaande tabel een samenvatting is van 
het beschikbare cijfermateriaal. Opvallend is het vrij hoge percentage 
"residu" in vrijwel alle sorteeranalyses. 
Een verklaring hiervoor is dat de organische fractie (o.a. ook veegvuil) 
conform de opzet van het project onder deze categorie valt. Tevens is 
bij het sorteren naar componenten het criterium potentieel geschikt 
voor hergebruik gehanteerd. Dit leidt er toe dat o.a. papiersnippers of 
glasscherven in de residu-fractie terecht komen. 

IV.2. De invalshoek van de sorteeranalyses. 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de vrijkomende 
hoeveelheden afvalstoffen gebaseerd op cijfers uit de sorteeranalyses. 



Tabel IV 3 Hoeveelheid afval uit de dienstverlenende bedrijven . . 
SBI aantal aantal aantal aantal totaal gemidd. 

bedrijven bedrijven werknem. werknem. aantal gewicht 
kleiner groter bedrij ver btorijven werknem. in steek-
dan 10 dan 10 k Ie i ner groter steek- proef 
werknem. werknem. dan 10 dan 10 proef 

werknem. werknem. 

1 2 3 4 5 6 7 

61 7 5 35 75 110 1740 

62 7 8 35 233 268 1240 

65 22 16 110 500 610 7585 

66 13 8 65 914 979 4080 

68 14 2 70 30 100 1890 

81 

82 

83 3 7 15 240 255 1460 

84 

983) 3 3 15 160 175 

92 scholen gemiddeld 98 kg/week/school 2.585 scholen 

Totaal 
-. 1) Lle tabel IV.4, kolom 4 

2) Zie t abel IV.4, kolom 11 
3) Betre f t enkel e s choonmaakbedrijven 

kg/ totaal totaal 
werknem. aantal afval 
week werknem. ton/jaar 

N-B be- bedrij v. 
drijven kleiner 
kleiner dan 10 
dan 10 werknem. 
werknem. 

8 9 
1 ) 

10 

15,8 20720 17023 

4,6 23535 5629 

12,4 63250 40783 

4,2 36055 7874 

18,7 8755 8604 

17005 2918 

8750 1471 

3,3 13855 2378 

25590 4391 

22630 3883 

totaal totaal 
aantal afval 
werknem. ton/jaar 
N-B be- bedrijv. 
drijven groter 
groter dan 10 
dan 10 werknem. 
werknem. 

112) 12 

19505 16025 

20455 4893 

16975 10945 

9920 2166 

4660 4570 

17865 3066 

2120 364 

8130 1395 

9580 1644 

8755 1502 

totaa l 

ton/ 
jaar 

13 

33048 

10522 

51728 

10040 

13184 

5984 

1835 

3773 

6035 

5385 

13156 

154690 

I 
1..-1 
0\ 
I 



Tabel IV.4. Berekening aantal werknemers in de dienstverlenende bedrijven. 

SBI totaal onbekend ( klein bedrijven bedrijven bedrijven 
aantal c?antal 10 werknem. gemiddeld gemiddeld gemiddeld 
bedrijven + onbekend) 15 werknem. 35 werknem . 75 werknem. 
kleiner x 5 werknem. ( k i . 5) (k1.6) (k 1. 7) 
dan 10 
werknem. 

1 2 3 4 5 6 7 

61 3562 4144 20720 5040 5565 2550 

62 4024 683 23535 3945 4935 3225 

65 110~ 1 1559 63250 6960 5040 1425 

66 6158 1053 36055 2910 2485 1425 

68 1610 141 8755 1485 1575 600 

81 2601 800 17005 2475 4690 3150 

82 1532 182 8570 150 245 75 

83 2318 453 13885 1605 2275 1050 

84 3674 1444 25590 1965 2590 1125 

65020 

98 4073 453 22630 930 875 750 

bed r ijven bed r ijven 
gemiddeld gemiddeld 
150 werknem. 350 werknem. 
(k 1. 8) (k 1.9) 

8 9 

2850 2100 

2400 3150 

750 2100 

1350 1750 

300 0 

1950 1400 

600 350 

750 350 

750 2450 

600 2800 

bedrijven 
groter 
dan 500 
werknem. 
(gemidd. 
700) 

10 

1400 

2800 

700 

0 

700 

4200 

700 

2100 

700 

2800 

totaa l 
aantal 
werknem 
groter 
dan 
k1.5 

11 

19505 

20455 

16975 

9920 

4660 

17865 

2120 

8130 

9580 

37695 

8755 

I 
VI 
-...,J 
I 
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Ter toelichting het volgende: 

Van de bedrijven uit de steekproef, is de bedrijfsgrootteklasse be
paald met behulp van de databestanden van v. Ganzewinkel en de Kamer 
van Koophandel. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen bedrijven met 
meer en minder dan 10 werknemers per bedrijf (kolom 2 en 3 tabel 
IV.3). 

- Indien een bedrijf minder dan 10 werknemers heeft is uitgegaan van een 
gemiddelde van 5 werknemers per bedrijf. 
Indien een bedrijf meer dan 10 werknemers heeft is of uitgegaan van 
het bekende aantal werknemers of van het gemiddelde aantal werknemers 
van de bedrijfsgrootteklasse waarin het desbetreffende bedrijf is 
ingedeeld bij de Kamer van Koophandel (kolom 4 en 5, tabel IV.3.). 

- Optelling van kolom 4 en 5 geeft het totaal aantal werknemers per 
bedrijfsklasse in de steekproef (kolom 6, tabel IV.3.). 

- In kolom 7 van tabel IV.3. staan de resultaten vermeld van de gemid
delde hoeveelheden afval (uit 2 of 3 sorteerproeven) per bedrijfsklas
se. Aangenomen wordt dat bij de desbetreffende bedrijven 1 maal per 
week wordt ingezameld, zodat de ingezamelde hoeveelheden een gemiddel
de weekproductie is van de betreffende bedrijven. 

Met behulp van het totale aantal werknemers per bedrijfskiesse in de 
steekproef en de gemidelde hoeveelheid geproduceerd afval per week is 
een gemiddelde hoeveelheid afval per week per werknemer te berekenen 
(kolom 8 tabel IV.3.). 

- Opschaling. 
In verband met het niet volledig ZlJn van het databestand van bedrij
ven in Noord-Brabant van de Kamer van Koophandel, heeft het databe
stand van de firma van Ganzewinkel als grondslag gediend voor het 
berekenen van het totaal aantal werknemers per bedrijfskiesse in 
Noord-Brabant. Ook hier is een splitsing aangebracht tussen bedrijven 
met meer en minder dan 10 werknemers. Bedrijven met minder dan 10 
werknemers (en waarvan het aantal werknemers onbekend is) is uitgegaan 
van gemiddeld 5 werknemers per bedrijf. 

Bij bedrijven met meer dan 10 werknemers is het gemiddelde aantal 
werknemers in de betref fen de bedrijf sk las segro otte gehanteerd. Bij 
bedrijven met meer dan 500 werknemers is uitgegaan van 700 werknemers 
per bedrijf. 

In tabel IV.4. is het resultaat zichtbaar van het totaal aantal 
werknemers per bedrijfskiesse in Noord-Brabant. 
In kolom 4 van tabel IV.4. staat het geschatte aantal werknemers 
vermeld van bedrijven met minder dan 10 werknemers (aantal bedrijven 
met minder dan 10 werknemers + het aantal bedrijven waarvan het werk
nemers-aantal onbekend is waarna het resultaat vermenigvuldigd is met 
5 (werknemers per bedrijf). 

- In tabel IV.4. kolom 11 staat van de bedrijven met meer dan 10 werkne
mers het geschatte totaal aantal werknemers per bedrijfskiesse ver
meld. Dit aantal werknemers is verkregen door sommatie van het aantal 
werknemers per bedrijfsklasse van bedrijven met meer dan 10 werknemers 
(sommatie op bedrijfsk1asse van kolom 5 t/m 10 in tabel IV.4.). 
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- Door vermenigvuldiging van de gemiddelde hoeveelheid afval per werkne
mer per week per bedrijfsklasse met het totaal aantal werknemers in 
Noord-Brabant in een bepaalde bedrijfsklasse kan een schatting ver
kregen worden van de hoeveelheid afval per bedrijfsklasse per jaar. 
In kolom 10 van tabel IV.3. is een schatting gemaakt van de hoeveel
heid afval uit bedrijven met minder dan 10 werknemers, en in kolom 12 
is de schatting vermeld van de hoeveelheid afval uit bedrijven met 
meer dan 10 werknemers. Optelling van beide schattingen per bedrijfs
klasse geeft de totaal schatting per bedrijfsklasse (kolom, 13, tabel 
IV.3.). 

- Aangezien het niet mogelijk is voor scholen uit te gaan van het aantal 
werknemers (in beide lijsten onbekend) is aangenomen dat in de steek
proef de verdeling van de grootte van de scholen representatief is 
voor het totaal aantal scholen in Noord-Brabant. 
Met behulp van de bovengenoemde aanname is een gemiddelde hoeveelheid 
afval per week per schoo 1 te berekenen. Opschaling vindt plaats door 
dit gemiddelde te vermenigvuldigen met het totaal aantal scholen in 
Noord-Brabant. 

IV.3. Schatting van hoeveelh~den afval uit de dienstverlenende onderne
mingen per samenwerkingsgebied. 

Door het ontbreken van een betrouwbaar databestand en door het lokaal 
uitvoeren van de steekproeven ~etreffende de dienstverlenended sector is 
een opschaling per samenwerkingsgebied zoals toegepast bij de in
dustriële bedrijven niet mogelijk. 
Indien echter aangenomen mag worden dat de dienstveerlenende bedrijven 
zich zowel wat betreft grootte als aantal ongeveer zal verhouden als het 
inwoneraantal per samenwerkingsgebied, kan de geschatte totale hoeveel
heid afval voor de zakelijke dienstverlenende bedrijven ber-ekend worden 
door het inwoneraantal per samenwerkingsgebied als verdeelsleutel te 
hanteren. In tabel IV.5 zijn de resultaten gegeven van de op deze wijze 
berekende schatting van de hoeveelheden afval per samenwerkingsgebied. 

Tabel IV.5. Geschatte hoeveelheid afval in ton/jaar per samenwerkingage
bied afkomstig uit de zakelijke dienstverlening. 

Samenwerkingsgebied Verdeelsleutel Ton 

1. Breda 17,3% 26.760 
2. Cuyk 3,7% 5. 720 
3. Eindhoven 17,7% 27.380 
4. Helmond 8,4% 12.990 
5. 's-Hertogenbosch 11,5% 17.790 
6. Kempenland 2,8% 4.330 
7. Oss 9,3% 14.390 
8. Tilburg 14,5% 22.430 
9. Waalwijk 3,1% 4.800 

10. West-Brabant 10,7% 16.550 
11. West-Limburg 1,0% 1.550 

Totaal 154.690 

Opmerking: Verdeelsleutel gebaseerd op het aantal inwoners per samen
werkingagebied (Persinformatie, provincie Noord-Brabant, 
ja nu ar i 1986). 
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IV.4. De invalshoek van de interviews. 

Een tweede invalshoek vormde de gegevens uit de schriftelijke enquête en 
de bedrijfsbezoeken welke in het kader van het RIVM-van Ganzewinkel
project werden verricht. In totaal stond hiervoor het cijfermateriaal 
van ca. 50 bedrijven ter beschikking. In onderstaande tekst is echter 
uitgegaan van de gegevens van een dertigtal bedrijven op grond van de 
criteria betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en voldoende mate 
van representativiteit in de betreffende SBI-code. 
Aangezien het afval-aanbod in de onderzochte bedrijven geschat werd op 
basis van volume (container(s) inhoud van vullingsgraad x ledigingsfre
quentie) vormt een betrouwbare omrekeningafactor een essentiële sleutel 
bij de berekeningen. 
Voor deze rapportage is gekozen voor omrekeningafactoren zoals die uit 
het zeer omvangrijke bedrijfsafvalstoffenproject in West-Berlijn werden 
berekend ( Lit. Fuchs elal). 
Voor dienstenafval in 1,1 m3 containers (containertype welke ook in het 
RI V M-v. Ganzewinkel-project centraal stond) is een omrekeninga factor 
gehanteerd van 83,3 kg/m3. 
Voor detailhandel wordt (o.a. door het organische afval) een omreke
ninga factor van 113,1 kg/m3 gehanteerd. Aangezien in andere li teretuur 
(o.a. Grontmij) ook verhoudingsgetallen van 160 à 170 kg/m3 worden 
vermeld mogen duidelijk zijn dat afhankelijk van de gekozen omrekenings
factor de uitkomsten in aanzienlijke mate zullen afwijken (tot meer dan 
100%). 
In de discussie van de resultaten zal hierop nog nader ingegaan worden. 

Door het beperkte aantal waarnemingen (ca. 30), de reeds eerder genoemde 
onvolledigheid van de databestanden met betrekking tot bedrijfsgrootte
klas se in Noord-Brabant en het feit dat de gekozen omrekeninga factor 
niet controleerbaar is, is volstaan met slechts het berekenen van de 
hoeveelheid afval per werknemer. Hierbij (zie tabel IV.6. kolom 8 en 
tabel IV.3. kolom 8) is de aanzienlijke spreiding opvallend. 

Tabel IV .6. Schatting hoeveelheden afval per bedrijfskiesse d.m.v. in
terviews. 

~I 8él1tal a~ tal h<Eveelheid 5Gtt hreveell-eid hreveelheid hceveelheid 
interviews ~Er knalers afval m3/s kçv'm3 afval tcn/j taV j/lel'lq). kçv'~~erlq). 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66 4 749 4615 113,1 522 0,7 13,4 

81 5 1530 635 83,3 53 0,03 0,66 

82 3 595 1165 83,3 97 0,16 3,1 

~ 14 2985 3547 83~ '9:> O,ll 1,9 

92 4 5065** 1400 83,3 117 0_,02 0,4 
* SG u1t publ1cat1e Fuchs 
** aantal leerlingen+ aantal leraren 

Opmerking: doordat steeds relatief grote bedrijven zijn geïnterviewd kan 
een vertekend beeld ontstaan. 

lrlatting 
hreveelheid 
tcnl~~al 

9 

-
-

-
-

560 
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HOOFDSTUK V. KLEIN CHEMISCH AFVAL. 

Onder klein chemisch afvel worden in dit kader verstaan, die chemische 
afvalstoffen, welke in kleine, incidentele hoeveelheden voorkomen. Als 
voorbeeld bij interviews is gegeven: verfbussen, oplosmiddelen, accu's 
e.d. 
Of lege verpakkingsmaterialen ven chemische stoffen onder klein chemisch 
afval gerekend moeten worden is een vraag van mate van "leegheid". 
Vooral lege blikken lijm, verf en poetsdoeken e.d. worden veelal beti
teld als niet-chemisch afval en in enkele gevallen als metaal afval 
gescheiden ingezameld. 

Oplosmiddelen verdampen voor een groot deel. Bij verbruik van grote 
hoeveelheden is zelfs in een bedrijf een neverbranding met energieterug
winning gebouwd. 
Verontreinigde oplosmiddelen in kleine hoeveelheden vormen voor de mees
te bedrijven een probleem daar men verbranding als WCA-stof wil voorko
men of niet weet hoe dit dan aan te pakken. Zo is geconstateerd dat 
enkele bedrijven water met oplosmiddelen achter op het bedrijfsterrein 
opstapelden (tot 3 vaten 200 1. gedurende 3 jaar). Opwerking van ver
schillende oplosmiddelen is maar bij een zeer klein aantal bedrijven 
geconstateerd. In enkele ge vallen ste 1 t het bedrijf de leverancier 
verplicht om de reststoffen (incl. verpakking) weer mee terug te nemen. 
Accu's worden ingeleverd bij garages of teruggebracht bij de leveran
cier. 

Opgemerkt kan worden dat indien bedrijven weten dat bepaalde afvalstof
fen als WCA afgevoerd moeten worden dat dan ook het klein chemisch afval 
via de juiste weg verwijderd wordt. 
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HOOFDSTUK VI : BELEIDSAANBEVELINGEN EN PROJECTVOORSTELLEN. 

VI.l. Beleidsaanbevelingen. 

Inleiding. 

Voor de uitgangspunten van een door de provinciale overheid te voeren 
geintensifeerd en gericht beleid ten aanzien van de afvalstoffen van 
(industriële) bedrijven zijn de volgende elementen uit dit onderzoek van 
belang: 
- bij bedrijven komt enerzijds in de breedte een grote verscheidenheid 

aan reststoffen vrij, anderzijds is in veel branches het aantal rest
stoffen die specifiek voor die branche beperkt; 

- een grootgedeelte van de reststofsoorten die in de verschillende 
branches ook als afval worden verwijderd, vinden feitelijk reeds een 
hergebruiksteepassing buiten het afvaltrajec~ 
De mate van hergebruik kan echter sterk uiteenlopen en is afhankelijk 
van een aantal factoren: 
• technische mogelijkheden; 
• kwaliteit van de reststoffen (bijv. mate van verontreiniging); 
• logistieke factoren als hoeveelheid die vrijkomt, mate van spreiding 

over aanbieders; 
• continuïteit van vrijkomen; 
• continuïteit in de toepassingsmogelijkheden (volume en prijsfluc

tuaties); 
• de mate waarin bedrijven tot hergebruik worden gestimuleerd (voor

schriften, hoogte afval verwerkingskosten); 
- in de mate waarin die reststoffen een hergebruiks- of een afvalbestem

ming krijgen vinden ook periodiek verschuivingen plaats onder invloed 
van veranderingen in de hierboven genoemde factoren. 

Consequenties voor de wijze van aanpak. 

Bovengenoemde kenmerken van de bedrijfsafvalstoffen hebben voor het door 
de overheid te voeren beleid specifiek gericht op de afvalstoffen van 
bedrijven de volgende consequentie~ 

Anticiperen op de reactiemogelijkheden van de bedrijven. 

Anders dan huishoudens zullen reststoffenproducerende bedrij ven beter 
in staat zijn om te reageren op de veranderende externe omstandigheden 
die het gevolg zijn van specifieke beleidsmaatregelen gericht op verwij
dering en verwerking van categorieën bedrijfsafval. En wat vooral ook van 
belang is, ook door autonome veranderingen in het hergebruikstraject 
kunnen aanzienlijke verschuivingen optrede~ 
Andere kostenverhoudingen die het gevolg van beleidsmaatregelen zullen 
zijn (zoals hogere verwijderings- en verwerkingskosten) zullen leiden 
tot maatregelen bij de bedrijven gericht op het verminderen van de 
reststroom in het afval traject. Bedrijven k1.11nen daarvoor dan maatre
gelen nemen gericht op het voorkomen van het ontstaan, op het instal
leren van toegevoegde voorzieningen voor het terugwinnen van stoffen, of 
gericht op bevordering van extern hergebruik. 
Daarbij geldt dat het in die veranderende omstandigheden in eerste 
instantie vooral voor de grote afvalproducerende bedrijven rendabel 
wordt dergelijke maatregelen te treffen hetgeen directe gevolgen heeft 
voor als afval aangeboden hoeveelheden. 
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Het bedrijfsafvalstoffenbeleid van de kant van de overheid kan daardoor 
niet in hoofdzaak georiënteerd zijn op doelmatiger verwijdering en 
verwerking van de reststoffen van bedrijven als afval. 
Een daarmee samenhangend gericht verwijderings- en verwerkingsbeleid, 
vooral als dat gebaseerd wordt op gegevens omtrent hoeveelheden en wijze 
van bestemming vanuit de huidige omstandigheden, kan namelijk leiden tot 
ongewenste gevolgen. Door de overheid geïnitieerde afvalverwerkingscapa
citeit voor specifieke bedrijfsafvalstoffen (in beheer bij overheden of 
vergunninghoudende particuliere bedrijven) brengt bij zo'n aanpak al 
snel het risico met zich mee dat men met overcapaciteit wordt geconfron
teerd. 
Dit heeft voor een doelmatige, gerichte aanpak van de afvalstoffen van 
bedrijven de volgende consequenties. 
Qua oriëntatie zal het beleid brongericht moeten zijn, dat wil zeggen 
dat nadrukkelijk wordt uitgegaan van de ontstaansfunctie van de rest
stoffen, van de factoren die het ontstaansniveau en de eigenschappen 
beïnvloeden, en de factoren die de bestemming (hergebruik of afval) 
bepalen. 
Een brongerichte oriëntatie zal tevens gericht dienen te zijn op het 
bevorderen van de condities gericht op het voorkomen van het vrijkomen 
van reststoffen als afval, o.a. door het bevorderen van de opzet van 
preventief afvalstoffenmanagement door het bedrijfsleven in de provincie 
en door acties gericht op het wegnemen van fricties in het tot stand 
komen van maximaal hergebruik. 

Uit bovenstaande opmerkingen blijkt al dat in het bedrijfsafvalstoffen
beleid qua maatregelen een sterke nadruk gelegd zal moeten worden op 
voorwaardenscheppende en stimulerende maatregelen. 
In het beleid zal wat dit betreft een evenwicht nagestreefd moeten 
worden met de voorwaardenstellende en cont~olerende functie die de 
overheid heeft ter bescherming van volksgezondheid en milieu. 

Instrumentele consequenties. 

De planning van verwerkingscapaciteit. 

Bij de planning voor de verschillende samenwerkingagebieden in de pro
vincie van verwerkingscapaciteit van afvalstoffen afkomstig van bedrij
ven dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de (economische) 
impuls die uitgaat van hogere verwijderings- en verwerkingskosten. 
Hogere kosten voor transport naar en verwerking bij verwerkingsinrich
tingen zullen namelijk een regressief effect hebben op de hoeveelheid 
die als afval bij verwerkingsinrichtingen zullen worden aangeboden. Bij 
de planning dient daarom rekening te worden gehouden met de volgende 
effecten: 
a. de reststofproducerende bedrijven zullen zich inspannen om door bron

gerichte maatregelen de hoeveelheid reststoffen die ontstaat te ver
minderen, meer stoffen in onderdelen van hun procesvoering terug te 
voeren en toe te passen, of reststoffen zodanig te (laten) werken 
zodat zij voor hergebruik of toepassing bij derden kunnen worden 
afgezet. Hierbij kan, zoals uit dit onderzoek blijkt, nog worden 
opgemerkt dat dit nu reeds met grote hoeveelheden reststoffen uit de 
industrie plaatsvindt. 
In dit verband is het tevens van belang op te merken, dat dergelijke 
effecten nog versterkt kunnen worden door de grotere aandacht die er 
langzamerhand bij het bedrijfsleven ontstaat voor een betere opzet 
van interne milieuzorgsystemen. 
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b. vooral de particuliere afvalverwijderaars (reinigings/transportbe
drijven) zullen zich inspannen om een gedeelte van de herbruikbare of 
toepasbare fractie van het ingezamelde bedrijfsarval zodanig in te 
zamelen, af te scheiden of op te werken, zodat zij niet bij afvalver
werkingsinrichtingen hoeven te worden aangeboden, maar naar derden 
voor toepassing als grondstof kunnen worden afgezet. Vanuit dit 
onderzoek kan worden opgemerkt, dat voor deze groep vooral het embal
lage-materiaal van bedrijven interessant kan worden (dat nu nog in 
aanzienlijke hoeveelheden met het algemeen bedrijfsarval wordt afge
voerd, en bij veel soorten bedrijven vrijkomt (dus niet-branche
specifiek is). 

Bovengenoemde effecten moeten vanuit het oogpunt van zorgvuldig omgaan 
met milieu en grondstoffen in principe positief worden beoordeeld. Het 
maakt het echter voor de overheid noodzakelijk dat bij de .Planning van 
verwijderings- en verwerkingssystemen zo adequaat mogelijk wordt geanti
cipeerd op die verschuivingseffecten uit het afvaltraject. 

Ten behoeve van de planning van bedrijfsafvalstromen in de samenwer
kingsgebieden verdient het in ieder geval aanbeveling om per samenwer
kingsgebied voor de branche-specifieke stromen te inventariseren welke 
de grote aanbieders zijn van grote, eenduidige partijen en na te gaan 
wat de stand van zaken is (technische mogelijkheden, financiële rand
voorwaarden) t.a.v. de mogelijkheden voor voorkomen, regeneren of toe
passen van die stoffen. Dit zou in eerste instantie moeten gebeuren voor 
deelstromen waarvan het jaarlijkse totaalaanbod meer bedraagt dan 1000 
ton. Enkele voorbeelden van categorieën die in ieder geval vanuit de 
interviews in dit onderzoek naar voren komen zijn: papierslib, tabaks
gruis, filtermateriaal, mest van slachterijen, conservenresten. 

Informatievoorziening en onderzoek. 

Voor het voeren van een adequaat beleid, en vooral ook om zoveel moge
lijk met de consequenties van voorwaardenstellende maatregelen rekening 
te kunnen houden, is een beter systematisch inzicht nodig in de facto
ren die ontstaan en bes temming van categorieën bedrijfsafv als tof fen 
beinvloeden en in de veranderingen van die factoren. 
Het is wenselijk daarvoor op provinciaal niveau een systematisch 
registratie- en informatiesysteem op te zetten van branche-specifieke 
bedrijfsreststoffenstromen naar aard, hoeveelheid, ontstaansfunctie, 
bestemmingen. 
Een dergelijk systeem dient zodanig te zijn opgezet dat uitwisseling van 
gegevens met andere instanties (andere provinces, Rijk) mogelijk is. 
Het is ook daarom wenselijk om bij de opzet van een dergelijk reststof
fenregistratiesysteem nadrukkelijk gebruik te maken van en aan te 
sluiten bij: 
- het landelijke registratiesysteem voor WCA-stoffen; 
- het systeem dat in ontwikkeling is op initiatief van de Vereniging van 

Kamers van Koophandel gericht op bevordering van transacties tussen 
aanbieders en gebruikers van reststoffen (Reststoffenbeurs); 

- het systeem voor registratie van bedrijfsafvalstoffen zoals dat in 
België functioneert bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij 
(OVAM). 

Voor de opbouw en actualisering van de informatie met betrekking tot de 
reststoffen van bedrijven is het wenselijk om periodiek en bijvoorbeeld 
branchewijze een aanvullende inventarisatie bij bedrijven te verrichten. 
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Maatregelen en acties. 

Voorwaardenscheppende en stimulerende maatregelen zullen om effectief te 
kunnen zijn branchegericht of stofgericht dienen te zijn. 
Als voorwaardenscheppend en stimulerende maatregelen kunnen worden 
genoemd: 
- bevorderen van preventief afvalstoffenmanagement binnen bedrijven in 

samenwerking met organisaties van het bedrijfsleven; 
- verrichten van onderzoek gericht op het wegnemen van knelpunten die 

hergebruik van specifieke afvalcategorieën verhinderen, bijv. 
onderzoek gericht op bijzondere inzamelsystemen voor specifieke 
reststofcategorieën, verhoging van de kwaliteit van de vrijkomende 
stoffen. Dergelijke onderzoeken zullen ook zoveel mogelijk in 
samenwerking met concrete bedrij ven of organisaties van bedrij ven 
dienen te worden uitgevoerd; 

- daarnaast zal nagegaan kunnen worden in hoeverre in de tariefstructuur 
voor de verwijdering van afvalstoffen mechanismen kunnen worden 
ingebouwd die hergebruik bevorderen, bijv. verhoogde tarieven voor 
reststofsoorten die zonder problemen herbruikbaar zijn. 
Het verdient in ieder geval aanbeveling een differentiatie in tarieven 
tegen te gaan, waardoor hergebruik dat mogelijk is ontmoedigd zou 
worden. · 

Taakverdeling provincie en samenwerkingsgebieden. 

Voorwaardenscheppende en stimulerende acties ten aanzien van voorkomen 
van bedrijfsafvalstoffen, en bevordering van hergebruik daarvan zullen 
in ieder geval op provinciaal niveau dienen te worden opgezet en gecoör
dineerd. De redenen hiervoor zijn: 
- er is sprake van een groot aantal branche-specifieke afvalstromen. 

Voor een adequate benadering daarvan van de kant van de overheid is 
het nodig dat beschikt kan worden over voldoende gebundelde kennis 
omtrent processen, stoffen, toepassingsgebieden en afzetmarkten. 
Het draagvlak daarvoor is in de meeste gevallen op het niveau van 
samenwerkingagebieden te gering; 

- veel stoffen zijn branche-specifiek en dienen bij voorkeur via de 
gecoördineerde acties op branche-niveau, en in samenwerking met orga
nisaties van het betreffende bedrijfsleven, te worden benaderd. Onge
coördineerde intitiatieven op het niveau van de samenwerkingagebieden 
kunnen dan contra productief zijn, omdat onvoldoende rekening kan 
worden gehouden met het bovenregionale karakter van zowel de problemen 
als de oplossingen en per samenwerkingagebied slechts een zeer beperkt 
gedeelte van de betreffende bedrijven wordt bereikt. Een uitzondering 
hierop vormen de gevallen dat het branches zeer sterk in één samenwer
kingagebi ed zijn geconcentreerd (zoals de lederindustrie in Midden
Brabant). In veel gevallen zal als gevolg van bovenstaande factoren 
zelfs een aanpak en afstemming door de provincies gezamenlijk een 
noodzakelijke voorwaarde zijn voor een effectieve aanpak. 

Financiering. 

Voor voorwaardenscheppende en stimulerende acties, gericht op voorkomen 
van afval en stimuleren van hergebruik zal de overheid over middelen 
moeten kunnen beschikken. Het verdient daarom aanbeveling dat, naast de 
financiering van handhavingsgerichte acties, middelen beschikbaar komen 
om die voorwaarjenscheppende en stimulerende kant van een toekomstig 
bedrijfsafvalstoffenbeleid gestalte te kunnen geven. 
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VI.2. Projectvoorstellen. 

- Reststoffen en verwerking. 

Op basis van de uitgevoerde reststoffeninventarisatie in combinatie met 
de huidige verwerkingsmogelijkheden zijn knelpunten en leemten in de 
verwerking van reststoffen gelokaliseerd. 
Hierbij is geconstateerd dat het met name om verwerking van relatief 
kleine stromen gaat, welke in sommige gevallen zelfstandig, echter in de 
meeste gevallen door middel van bundeling van stromen tot een interes
sante verwerkingsmogelijkheid leidt. 

Om de resultaten uit het onderzoek te kunnen relateren aan de mogelijk
heden tot inzet van reststoffen als grondstof wordt een basisindeling 
voor de projectontwikkeling gehanteerd zodat een beeld verkregen kan 
worden ten aanzien van de nog te ondernemen stappen voor realisatie. 

De volgende projectontwikkelingsfasen kunnen onderscheiden worden (zie 
fig.6.1): 
- ideefase; 
- onderzoeksfase; 
- ontwikkelingsfase; 
- realisatiefase. 

Voorstellen, ten aanzien van interessante verwerkingsmogelijkheden, 
zullen op de wijze als aangegeven in figuur 6.1 uitgewerkt worden. 

Het betreft enkele projectvoorstellen die vanuit dit onderzoek naar 
voren zijn gekomen en in het kader van dit onderzoek zijn gedefinieerd. 
Deze opsomming van projectmogelijkheden voor bedrijfsafvalstoffenstromen 
is dus niet limitatief. 
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Voorstellen, ten aanzien van interessante verwerkingsmogelijkheden, 
zullen op de wijze als aangegeven in figuur 6.1 uitgewerkt worden. 

figuur 6.1. 

ideefase 

technische uitvoerbaarheid J 
I 

mogelijk I J onbekend J J L 
I 

onderzoeksfase ~ wetenschappelijkJ 
huidige situatie: a.bedrijfskolomgegevens onderzoek 

b.volumina 
c.toegevoegde waarde 

nieuwe situatie . d.alternatieve markt(en)+ . 
stand van realisatie elders 

e.schaalgrootte en economie 
f.volume 
g.toegevoegde waarde 
h.selectie potentiële 

initiatiefnemers onzeker aanvullende 

I 
concret i se-
ringsstudie 

mogelijk I 
I 

ontwikkelingsfase 
a.welke eisen/wensen hebben initiatiefnemers 
b.welke andere partijen zijn nodig 
c.rol overheid i.v.m. schaal lokatie 

milieu r.o. 

mogelijk I 
realisatiefase 
a.investeringen 
b.productie 
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VI.2.1. Productie hoogwaardige compost. 

Idee fase. 

Uit het onderzoek is gebleken dat kwalitatief goede reststoffen momen
teel nog niet allemaal optimaal benut worden. Verwrking tot een kwalita
tief goede compost biedt daarbij perspectieve~ Composttechnisch zijn 
geen grote problemen te verwachten. 

Onderzoeksfase. 

a. Bedrijfskolomgegevens. 

Organische reststoffen kunnen kwalitatief onderverdeeld worden in 4 
verschillende categorieën wat betreft hun toepassingsgebied. Deze zijn 
achtereenvolgens van hoogwaardig naar laagwaardigtoepassingsgebied: 
1. verwerking tot producten geschikt voor menselijke consumptie; 
2. verwerking tot veevoeder; 
3. gebruik als grondverbeteringsmiddel; 
4. vernietigen door middel van storten of verbranden. 

Ad 1. 
De reststoffen welke geschikt gemaakt worden voor producten voor mense
lijke consumptie worden vaak benoemd als bijproduct. Als voorbeeld kan 
melasse genoemd waren, hetgeen als bijproduct in de suikerindustrie 
vrijkomt en in de alcoholstokerijen als grondstof wordt ingezet. 

Ad 2. 
De uit de v oedings- en genotmiddelenindustrie afkomstige schone orga
nische productie-afvallen worden momenteel voor het overgrote deel ver
werkt in de dier- en veevoederindustrie. Met name de grote regelmatig 
vrijkomende partijen van constante kwaliteit vormen geen probleem. 
Kleine hoeveelheden of zeer onregelmatig vrijkomende grote hoeveelheden 
vormen in veel gevallen een probleem. Voor een klein deel wo relen kleine 
hoeveelheden lokaal afgezet, voor een groot deel echter gestort. 
Uit het onderzoek is gebleken dat steeds meer schone organisatie-rest
stoffen ingezet worden als veevoer. Daarnaast echter is gebleken dat een 
groot deel ook in de toekomst ongeschikt is voor veevoeclerproductie. 

Ad 3. 
In Noord-Brabant worden organische reststoffen, indien aangewend als 
structuurverbeteraar, nagenoeg alleen direct (zonder voorbewerking) 
verwerkt. Hierdoor is de afzet beperkt mogelijk. 
Verbetering van de afzetmogelijkheden kan ber eikt worden door de rest
stoffen te stabiliseren en te verwerken tot een product van constante 
hoogwaardige kwaliteitcompos~ 

Ad 4. 
Indien organische reststoffen niet aangewend kunnen worden in de veevoe
derindustrie, worden deze momenteel meestal gestort, mede doordat er 
geen verwerkingsmogelijkheid operationeel is voor de productie van een 
bodemverbeteringsmiddel. 
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b. Volumina. 

Voor de productie van een kwalitatief goede compost is het uitgangsmate
riaal van groot belang. Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende 
reststoffen in meer of mindere mate geschikt zijn als grondstof: 
1. kleine partijen organische reststoffen; 
2. onregelmatig vrijkomende partijen organische reststoffen; 
3. partijen welke beschimmeld zijn en daardoor voor de productie van 

veevoeder ongeschikt zijn; 
4. licht verontreinigde partijen (met alleen blik of glas); 
5. ongeboren en ruige mest afkomstig van slachterijen; 
6. organische reststoffen welke vernietigd moeten worden (onbruikbaar 

gemaakt worden voor menselijke consumptie); 
7. inhouden van vetafscheiders; 
8. boomschors; 
9. papiers lib. 

Daarnaast kunnen in aanmerking komen: 
1. plantsoenafval; 
2. tuinafval; 
3. mest (min.20% ds uit ontwaterde drijfmest); 
4. heidemaaisel. 

Na ophoging van de geïnventariseerde hoeveelheden in aanmerking komende 
partijen zou 100.000 ton grondstof beschikbaar zijn (excl. plantsoenaf
val, tuinafval en mest). 

c. Toegevoegde waarde. 

De eerder genoemde reststoffen worden momenteel voor het overgrote deel 
gestort (uitgezonderd schors). Derhalve moet een negatieve waarde toege
kend worden, welke gebaseerd op de stortkosten ongeveer f.30,-- zal 
bedragen. 

d. Alternatieve markten. 

Indien compost geproduceerd kan worden met een hoog organisch stofgehal
te en lage zware metalen gehalten (met daarnaast nog een beperkt (laag) 
gehalte aan minerale meststoffen) is deze hoogwaardige compost inzetbaar 
in de volgende afzetmarktem 
1. champignonteelt; 
2. wijnbouw (export); 
3. kassenteelt; 
4. als specifieke grondstof voor varkensvoer 

(aanvullende vloervoeding). 

e. Schaalgrootte en economie. 

Voor een compost met een laag gehalte aan zware metalen, een laag 
gehalte aan minerale voedingsstoffen, zonder verontreinigingen, zoals 
plastic en glas en met een hoog organisch stofgehalte kan men zonder 
problemen een afzetkanaal vinden. 
Ad 1. Met name in de champignonteelt zullen in de toekomst mogelijkheden 

ontstaan. Vooral de toepassing als dekaarde zal daarbij interes
sant kunnen zijn. Een hoogwaardig compost, met een laag gehalte 
aan zware metalen en zonder verontreinigingen zoals plastic en 
glas dient zich dan aan als mogelijke grondstof. 
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In Duitsland is reeds onderzoek verricht naar de inzet van huis
vuilcompost als deklaag bij de champignonteelt. Ten aanzien van de 
oogstopbrengsten werden positieve resultaten geboekt echter mor 
de te hoge gehalten aan zware metalen in de champignons belemmerde 
de inzet van slibhuisvuilcompost in de substraatbereiding voor 
champignonteelt. 

Ad 2 . Voor de wijnbouw zijn de eisen wat betreft zware metalen iets 
geringer. Een hoger kopergehalte is in de meeste gevallen zelfs 
wenselijk, hetgeen een mogelijkheid biedt voor varkensmest (koek) 
te verwerken in de compost. Hoge eisen worden gesteld aan het 
organische stofgehalte in verband met het vasthouden van water en 
binding van de gronddeeltjes (tegengaan van erosie). 

Ad 3. De kassenbouw stelt hoge eisen aan compost in verband met het 
telen van gewassen voor menselijke consumptie. Vereist is een laag 
zware metalen gehalte zonder verontreinigingen zoals glas en plas
tic, veelal een laag gehalte aan minerale voedingsstoffen en een 
hoog organisch stofgehalte. 
Momenteel wordt naast turf ook boomschorscompost en afgewerkte 
champignonmest ingezet als structuurverbeteraar. 

Ad 4. Compost wordt soms als aanvullende vloervoeding gegeven aan big
gen. In welke mate de afzet van compost als vloervoeding belemmerd 
wordt door de beschikbare kwaliteit van compost is niet bekend. 
Derhalve zou een oriënterend onderzoek noodzakelijk zijn om de 
afzetmogelijkheden van een hoogwaardige compost als vloervoeding 
te achterhalel'\ 

Van de bovengenoemde afzetmarkten biedt inzet van hoogwaardige compost 
in de champignonteelt de meeste perspectieven, daar de huidige grond
stoffen reeds een voorcompostering ondergaan. Gezien de huidige trend 
waarin naast champignons ook andere paddestoelen geteeld gaan worden, 
zal de vraag naar grondstoffen voor substraatbereiding (en deels dekaar
de) de komende tijd nog toenemen (productie champignoncompost 1984 
535.000 ton compost en 115.000 ton dekaarde). 
Naast de bovengenoemde gunstige vooruitzichten zal de uiteindelijke 
bestemming van de afgewerkte substraten via de bestaande kanalen voor 
cha.mpignonmest afgezet klJlnen worden. 

f. Volume. 

Met behulp van de reststoffeninventarisatie kan na opschaling een schat
ting gemaakt worden van de hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen welke in 
aanmerking komen voor het vervaardigen van een hoogwaardige compost. 
Indien alle reststoffen categorieën genoemd onder b. Volumina in Noord
Brabant gescheiden aangeleverd zouden kunnen worden is deze hoeveelheid 
geschat op 100.000 tol'\ 
Indien door inzamelingaproblemen en hergebruik op andere wijze maar 50% 
beschikbaar komt als grondstof voor de champignonteelt wordt de hoeveel
heid vrijkomende bij industriële bedrijven geschat op 50.000 ton. 
Daarnaast komt nog een hoeveelheid plantsoenafval, tuinafval en heide
maaisel in aanmerking voor verwerking tot substraat indien de vraag 
toeneemt. 
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VI.2.2. Verwerking leerafval. 

Idee fase. 

Zowel uit het onderzoek "Bedrijfsafvalstoffen in het Provinciaal afval
stoffenplan" als uit het rapport "Vogel vluchtverkenning Leder-schoen en 
andere lederwarenindustrie" is gebleken dat meer dan 90% van de leeraf
vallen wordt gestort. 
Daar leder een specifieke grondstof is met speciale eigenschappen ten 
aanzien van levensduur, veerkracht en geluidsdemping is gezocht naar 
toepassingsmogelijkheden van lederafval. 
t~omenteel wordt een klein gedeelte van de lederafvallen (plantaardig 
gelooide) verwerkt in het buitenland tot leervezelplaat welke weer 
ingezet wordt in de schoenindustrie. Daarnaast worden de grotere rest
stukken afgezet naar het buitenland (o.a. Indië) voor de productie van 
kleinlederproducte~ 
Verwerking van leerafvallen samen met rubberafvallen tot een leer
rubberplaat, met bijv. als bestemming tegels, (onder)vloerbedekking voor 
sporthallen e.d. zou perspectieven kunnen bieden, daar gebruik gemaakt 
wordt van specifieke eigenschappen van 2 verschillende grondstoffen. 

Huidige situatie. 

a. Bedrijfskolomgegevens. 

grondstof huiden 

leerindustrie 
a. niet chroomhoudende vaste leerafvallen 
b. CR. houdende leerafvallen 

schoen- en leerwarenindustrie 
a. CR.gelooide leerafvallen 
b. plantaardig gelooide leerafvallen 
c. verontreinigde leerafvallen (verlijmd met • • • ) 

handel 

consument afgedankte 
verbruikte leerproducten 

Reststoffen leerindustrie. 

a. Niet chroomhoudende vaste leerafvallen. 

De niet chroomhoudende vaste leerafvallen worden momenteel voor 100% 
hergebruikt. Belangrijke toepassingsgebieden zijn 1. verwerking als 
lijmvlees, 2. verwerking tot diervoeder en 3. verwerking in leervezel
plaat. 

b. Chroomhoudende vaste leerafvallen. 

Chroomhoudende vaste leerafvallen worden momenteel maar voor een klein 
deel hergebruikt (ca.B%). Het betreft dan de afzet van de grotere l~pen 
welke gebruikt worden voor de productie van bijv. tuinhandschoenen, 
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kleine lederwaren. De rest wordt over het algemeen gestort op specifieke 
(delen van) stortterreinen. 

Reststoffen uit schoen- en lederwarenindustrie. 

a. Chroomhoudende vaste leerafvallen. 

Het overgrote deel van deze afvallen wordt gestort (ca.95~), een klein 
deel wordt hergebruikt, het betreft dan vooral stukjes leder welke 
particulier verkocht worden. 

b. Plantaardig gelooide leerafvallen. 

Plantaardig gelooide leerafvallen worden in veel gevallen gescheiden 
ingezameld. 
De opbrengst voor plantaardig gelooid leer voor de leervezelplaatin
dustrie (in het buitenland) bedraagt ongeveer 8 à 10 ct./kg. 

c. Verontreinigde leerafvallen. 

De verontreinigde leerafvallen worden voor 100% gestort. Deze leerafval
len zijn dan verlijmd met verschillende stoffen zoals papier, kunststof 
of textiel. 

De afgedankte en verbruikte leerproducten worden hoofdzakelijk met het 
huishoudelijk afval verwijderd en gestor~ 

b. Volumina. 

Leerafvallen uit de leerindustrie. 

Bewerking van huiden tot leer kan op verschillende W1JZe geschieden. De 
daarbij vrijkomende reststoffen hebben momenteel de volgende bestemming: 

(Uit: vogelvluchtverkenning leder-, schoen- en lederwarenindustrie) 

Lederindustrie Hoeveelheid ton/jaar Verwerking_ 
storten hergebruik 

Niet-chroomhoudende vaste 
afvalstoffen 4.600 0% 100% 

Chroomhoudende vaste 
afvalstoffen 3.750 92% 8% 

Leerwarenindustrie 
lederafval 220 95~ 5% 

Schoenindustrie 
afval van bovenwerk 840 95% 5% 
afval van voering 180 100% 0% 
afval van onderwerk 900 99~ 1% 
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Toegevoegde waarde. 

Reststoffen uit de leder-schoen en lederwarenindustrie hebben over het 
algemeen een negatieve waarde (zie volumina het percentage gestorte 
reststoffen. 
Alleen niet bewerkte en plantaardige gelooide afvallen worden herge
bruikt. Deze worden voor een groot deel verwerkt tot huidlijm en voor 
een klein deel (de plantaardig gelooide lederafvallen) verwerkt tot 
ledervezelplaat in het buitenland. 
Ongelaaide afvallen brengen tussen de f lBO,-- en f 280,-- per ton op. 
Plantaardig gelooide lederafvallen ten behoeve van leervezelplaatproduc
tie kunnen f 80,-- à f 100,-- per ton opbrengen. 
De gestorte reststoffen hebben een minimale negatieve waarde van ca. 
f 30,-- per ton en vallen onder WCA-afval. 

Nieuwe situatie. 

Vaste lederafvallen, zowel chroomgelooide als plantaardig gelooide, 
kunnen verwerkt worden tot leervezelplaat. Onbekend is echter of de 
afzetmarkt voor chroomgelooide leervezelplaat voldoende perspectieven 
biedt. 
Naast het produceren van leervezelplaat is het ook mogelijk een leer
rubber-vezelplaat te produceren. Door de specifieke eigenschappen van 
deze plaat zou afzet mogelijk zijn in andere industrietakken, dan alleen 
de lederverwerkende industri~ 
Met name wordt gedacht aan producten als vloertegels en onderv 1 oerbedek
king. 

Schaalgrootte en economie. 

Het onderzoek naar de problemen in de lederindustrie heeft zich de 
laatste jaren sterk geconcentreerd op de chroomgelooide lederafvallen 
(zowel de vaste als de vloeibare). 
Dit heeft geresulteerd in het plan tot het bouwen van een centraal 
nathuis waardoor verschillende problemen goedkoper opgelost kunnen 
worden. In dit plan is tevens uitgegaan van een systeem waarbij chroom
bevattende vaste lederafvallen worden ontchroomd waardoor een deel van 
de chroomhoudende vaste lederafvallen voor verwerking tot huidlijm in 
aanmerking komt. 
Daarnaast zullen ook minder problemen ontstaan bij verwerking in andere 
producten daar na het entchromen deze lederafvallen niet meer onder de 
wet chemische afvalstoffen vallen. 
Tevens zal nog onderzocht dienen te worden wat de effecten van entchro
men en ontlijming zijn op de productie van leervezelplaat (bij productie 
van huidlijm blijft 60% als residu over). 
Indien verwerking tot leervezelplaat of leerrubberplaat tot stand gaat 
komen is het noodzakelijk dit centraal te doen daar de maal- of ver
kleiningsapperatuur welke nodig is voor verwerking zeer kostbaar is. 

f. Volume. 

Oe totale hoeveelheid vaste lederafvallen we.l.ke in de toekomst vrijkomen 
hetzij chroomhoudend hetzij ontchroomd, zal ongeveer 4000 ton bedragen. 
Oe verwachting is dat deze hoeveelheid jaarlijks iets kan toenemen, 
doordat door optimalisatie bij gebruik van de leervellen minder grote 
stukken vrijkomen welke momenteel nog verkocht worden. 
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In hoeverre de bovengenoemde afvallen verwerkt kunnen worden tot een 
leervezelplaat dan wel een leer-rubbervezelplaat moet nog onderzocht 
worden (met name de eigenschapverandering na bepaal de behandelingen). 

g. Toegevoegde waarde. 

Indien de chroomhoudende vaste leerafvallen verwerkt kunnen worden tot 
een leervezelplaat mag verondersteld worden dat een minder negatieve 
waarde misschien zelfs een positieve waarde zal ontstaan. 
Indien de chroomhoudende vaste leerafvallen ontchroomd zijn, zal de 
toegevoegde waarde aanzienlijk stijgen daar deze dan voor een groot deel 
verwerkt kunnen worden tot huidlij~ 

h. Uitvoering project. 

Indien er mogelijkheden liggen op het gebied van de fabricage van leer
vezelplaat zal het initiatief moeten liggen bij de leerindustrie. Aange
zien er ook perspectieven liggen op het gebied van de leer-rubberplaat 
zou een deel van de activiteiten bij de kunststof en rubberverwerkende 
industrie gezocht moeten worden. 

Daar de productie van leerrubberplaten nog niet op technische uitvoer
baarheid is getest zou een bespreking met deskundigen op het gebied van 
leer en rubber een eerste stap moeten zijn. 

Vervolgstappen: leervezelplaat 
- haalbaarheidsstudie 

zowel technisch als marktgericht 
leer-rubberplaat 
- onderzoek naar technische mogelijkheden en 

toepassingsgebied 

VI.2.3. Verpakkingsmaterialen. 

Ideefase. 

Gescheiden inzameling van verpakkingsmaterialen bestaande uit 
papier/karton, plastic en metaal is momenteel al operationeel. 
Metalen verpakkingsmaterialen komen minder vaak voor en worden in vele 
gevallen geretourneerd (statiegeld) en in de overige gevallen gezamen
lijk met het overige metaalafval aangeboden aan de schroothandel. 
Inzameling van plastic verpakkingsmaterialen geschiedt momenteel nog op 
beperkte schaal. De oorzaak hiervan berust voor een groot deel op het 
onbekend zijn van de hergebruiksmarkt voor bepaalde typen plastic en op 
de beperkte hoeveelheden die vrijkomen. 
Inzameling van papier en karton geschiedt afhankelijk van de prijs per 
kg. zeer intensief. Toch blijkt een groot deel van het vrijkomende oud 
papier niet ingezameld te warde~ 
Voorgesteld wordt om verpakkingsmaterialen gescheiden in te zamelen, 
bijv. papier en plastic folies samen. De ingezamelde hoeveelheden papier 
worden momenteel na inzameling vaak nog handmatig gescheiden in ver
schillende kwaliteiten. Door één of meer handelingen zou het mogelijk 
zijn de bruikbare plastic folies te recyclen. 
Tevens zou ook de hoeveelheid oud papier toenemen omdat door de combina
tie voor bedrijven het interessant gaat worden om verpakkingsmateriaal 
gescheiden te gaan afvoeren. Daarnaast behoeft maar één container ge
huurd (kosten) en geplaatst (ruimtegebruik) te worden. 
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Gescheiden inzameling van verpakkingsmaterialen zoals voorgesteld zal 
aanvankelijk sterk afhankelijk zijn van de oud papierinzameling. 
daar de intensiteit van inzameling prijsafhankelijk is (en grote fluc
tuaties kent) zal getracht moeten worden de prijsschommeling zoveel 
mogelijk in de hand te houde~ 
Deze prijsschommelingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een over
aanbod van ondersoorten aan oud papier en de aanwending van oud papier 
in maar één industriële bedrijfstak (papierindustrie). 
Voorgesteld wordt om andere toepassingsmogelijkheden te creëren voor 
deze ondersoorten oud papier zodat een minimale oud papierprijs ont
staat, hetgeen tot gevolg heeft dat de aansporing tot inzameling continu 
blijft. 

Mogelijkheden voor deze ondersoorten zou kunnen z~Jn: 
- malen en pelletiseren --- open haard brandstof 

--- drager slibcompostering 
inzet in de spaanplaatindustrie. 

Te ondernemen stappen: 

1. Logistiek rekenmodel maken. 

2. Zoeken naar participanten. 
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2-cijferige hoofdindeling van het 5-cijfe
rige LAGA-afvalstoffensysteem 

stoffen welke met een negatieve waarde 
worden verwijderd (storten, verbranden) 

verdeling tot op 3 cijfers van de 4-cijfe
rige SBI-cod! 

inde 1 ing bedrij fsgr oot te ten aanzien van 
het aantal werknemers 

verdeling tot op 2 cijfers van de 4-
cijferige SBI-corn 

verdeling tot op 4 cijfers van de 4-
cijferige SBI-coc:E 

verdeling op l cijfer van de 4-cijferige 
SBI-corn 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

5-cijferige indeling van reststoffe n 
volgens het Duitse afvalstoffensysteem (Zie 
liter a tuur lijst) 

stoffen welke met positieve _of negatieve 
waarden worden verwijderd 

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëre 

Standaard Bedrijfs Indeling 
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Bijlage 1. Overzicht Samenwerkingsgebieden. 

1. Samenwerkingagebied Breda 
2. Samenwerkingagebied Cuyk 
3. Samenwerkingagebied Eindhoven 
4. Samenwerkingagebied Helmond 
S. Samenwerkingagebied 's-Hertogenbosch 
6. Samenwerkingagebied Kempenland 
7. Samenwerkingagebied Oss 
8. Samenwerkingagebied Tilburg 
9. Samenwerkingagebied Waalwijk 

10. Samenwerkingsgebied West-Brabant 
11. Samenwerkingagebied Weert-Limburg (alleen Budel-Maarheeze). 



PROVINCIE NOORD-BRABANT. 

= 



Bij 1 a ge 2.a. De industriële structuur in Noord-Brabant. 

Algemeen. 

Bij de analyse van de industriële structuur in Noord-Brabant wordt 
uitgegaan van het overzicht van industriële bedrijven op basis van het 
bedrijvenbestand van de Verenigde Kamers van Koophandel in Noord-Bra
bant. Daarbij zijn wij gedwongen te werken met aantal werknemers versus 
aantal bedrijven in de onderscheiden bedrijfsklassen. 
Een beter beeld van de zwaartepunten in de industriële structuur wordt 
verkregen wanneer omzetcijfers worden gehanteerd. Deze cijfers zijn 
echter (nog) niet beschikbaar in zodanig hanteerbare vorm dat zij als 
kengetal aan industriële bedrijven zijn gekoppeld (aantallen werknemers 
zijn in grootte-klassen ondergebracht). 

In de opbouw van dit hoofdstuk wordt eerst aan de hand van staafdiagram
men de industriële structuur met haar zwaartepunten zichtbaar gemaakt. 
Daarna worden per samenwerkingagebied de meest vertegenwoordigde be
drijfsklassen aangegeven terwijl daarnaast de totale verdeling over een 
samenwerkingagebied in tabelvorm is weergegeven. 
Voor het analyseren van de bedrijfsafvalstoffenstromen is deze opzet 
voldoende, voor meer gedetailleerd inzicht in de structuur wordt verwe
zen naar desbetreffende publicaties (o.a. afkomstig van het ETIN, EZ, 
KvK enz.). 

Overzicht industriële bedrijven in Noord-Brabant. 

In figuur B.l. is het aantal bedrijven weergegeven per eamenwerkingsge
bied. Daarbij is tevens volgens de standaardindeling van het CBS (SBI
code) een verdeling zichtbaar van de verschillende bedrijfstakken. 
De verschillende bedrijven zijn in hoofdgroepen= bedrijfskiassen (op 2 
digitniveau SBI) onderverdeel~ Uit deze figuur blijkt dat het aantal 
bedrijven in de samenwerkingagebieden Breda, Tilburg en Eindhoven het 
grootst is. 

In figuur 8.2. is het aantal bedrijven met daarnaast het aantal werkne
me~s van de verschillende bedrijfskiassen in staafdiagrammen weergegeven 
per samenwerkingsgebied. 
Er is vanuit gegaan dat: 
1. een bedrijf in een bepaalde SBI-grootteklasse het gemiddelde aantal 

werknemers in dienst zal hebben van de betreffende grootteklasse. 
2. bedrijven uit grootteklasse 12 buiten beschouwing gelaten worden wat 

betreft het aantal werknemers. (De afvalhoeveelheden uit deze bedrij
ven worden uiteindelijk opgeteld bij de schattingen). 

In deze figuur (8.2.) samenwerkingagebied l is bij voorbeeld zichtbaar 
dat in de voedings- en genotmiddelenindustrie SBI-code 20 het aantal 
werknemers groot is t.o.v. het aantal bedrijven. Dit geeft aan dat in 
dit samenwerkingagebied vooral grote berijven gevestigd zijn uit deze 
industrietak. Het omgekeerde geldt voor SBI-code 34 (metaalproductenin
dustrie) waar het aantal bedrijven groot is ten opzichte van het aantal 
werknemers. 



In de volgende samenwerkingagebieden z~Jn de volgende bedrijfstakken 
hetzij in aantal bedrijven, hetzij in aantal werknemers maatgevend voor 
de industriële bedrijvigheid. 

Samenwerkingagebied 1 (Breda): 
SBI 20 Voedings- en genotmiddelenindustrie; 
SBI 34 : Metaalproductenindustrie; 
SBI 35 : Machine-industrie. 

Samenwerkingagebied 2 (Cuijk): 
SBI 20 : Voedings- en genotmiddelenindustrie; 
SBI 35 : Machine-industrie. 

Samenwerkingagebied 3 (Eindhoven): 
SBI 25 Hout- en meubelindustrie; 
SBI 27 : Grafische industrie, uitgeverijen en binderijen; 
SBI 34 : Metaalproduktenindustrie. 

Samenwerkingagebied 4 (Helmond): 
SBI 21 Textielindustrie; 
SBI 34 : Metaalproduktenindustrie. 

Samenwerkingsgebied 5 ('s-Hertogenbosch): 
SBI 34 : Metaalproduktenindustrie; 
SBI 35 : Machine-industrie. 

Samenwerkingagebied 6 (Kempenland): 
SBI 34 : Metaalproductenindustrie. 

Samenwerkingagebied 7 (Oss): 
SBI 20 Voedings- en genotmiddelenindustrie; 
SBI 25 Hout- en meubelindustrie; 
SBI 34 Metaalproductenindustrie; 
SBI 35 Machine-industrie. 

Samenwerkingsgebied 8 (Tilburg): 
SBI 24 Leerindustrie; 
SB! 34 : Metaalproductenindustrie; 
SBI 35 : Machine-industrie. 

Samenwerkingagebied 9 (Waalwijk): 
SBI 24 : Leerindustrie. 

SamenwerkinQsgebied 10 (West-Brabant): 
SBI 20 + 21: Voedings- en genotmiddelenindustrie; 
SBI 29 Chemische industrie; 
SBI 34 : Metaalproductenindustrie. 

Samenwerkingsgebied 11 (Weert-Limburg): 
SBI 33 : Basismetaalindustrie. 
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toedrijven oO ~; N 

·~ooerl-:n~r,,~r.; ·~ 100 SBI-code. 

s IJ 

20 voedings- en genotmirldelenindustrie 

' 21 voedings- en genotmiddelenindustrie 

22 textielindustrie 

23 kledingindustrie 

24 leder-, schoen- en lederwarenindustrie 

25 ho•Jt- en meubelindustrie 
; 
i 26 papier- en papierwarenindustrie 

27 grafische industrie, uitgeverijen en binderijen 

2R aardolie I steenkool-verwerkende industrie 

29 cht>mische industrie 

JO kunstmatige- en sunthetische garen- en vezelindustrie 

31 rubber en kunststof verwerkende industrie 

32 bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 

33 ba sismetaalindustrie 

34 metaalproduktenindustrie 

35 machine-industrie 

36 elektrotechnische-industrie 

37 transportmiddelenindustrie 

38 instrumenten- en optische industrie 

39 overige industrie 



Bijlage 2.b. : Selectie bedrijven. 

Om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te kunnen maken van de hoeveel
heden afvalstoffen, is het noodzakelijk de interviews zodanig te verde
len dat de verkregen gegevens als betrouwbare basis kunnen dienen voor 
een overzicht ten aanzien van het vrijkomen van bedrijfsafvalstoffen per 
bedrijfskiesse (2 digit niveau) en per samenwerkingsgebied. 

Voor de trekking van een steekproef van bedrij ven zijn de interviews 
zodanig verdeeld over de samenwerkingagebieden dat de kans om te komen 
tot een betrouwbare opschaling zo groot mogelijk is. Uitgegaan is daar
bij van de volgende veronderstellingen: 
1. Indien het aantal bedrijven in een bepaalde bedrijfsklasse (2 digit

niveau) groot is, dan moeten meer interviews toegekend worden. 
2. Naargelang een bedrijfsklasse (2 digitniveau) sterk vertegenwoordigd 

is in een samenwerkingagebied zullen de toegekende interviews in de 
betreffende bedrijfsklasse over de samenwerkingagebieden verdeeld 
worden. 

3. Naarmate een bedrijf groter is (gebaseerd op het aantal werknemers) 
moet de kans groter zijn dat het bedrijf geselecteerd wordt (Uitgaan
de van de veronderstelling dat grote bedrijven meer (herbruikbaar) 
afval produceren). 

De verdeling van het aantal interviews over de verschillende bedrijfe
klassen (2 digitniveau), bedrijfsgrootteklasse en samenwerkingagebieden 
is als volgt tot stand gekomen: 



Tabel 8.3. Aantal bedrijven in klassegrootte (gewogen) per bedrijfstak 
en verdeling aantal interviews. 

klasse- 5 6 7 8 9 gewogen klasse aantal 
grootte aantal bedrijven bedrijven 

bedrijven <10 >10 
wegings- 1 2 3 4 5 per be- amtal per be- totaal 
fa:= tor drijfstak interviews drijfstak interviews 

per be- per be-
drijfstak drijfstak 

581 

20 22 86 54 76 70 308 6 7 13 
21 22 46 36 48 35 187 4 4 8 
22 22 54 48 40 49 204 4 1 5 
23 23 44 30 24 - 121 2 - 2 
24 39 80 69 24 20 232 5 - 5 
25 63 120 54 20 10 267 5 - 5 
26 6 8 12 20 30 76 1 - 1 
27 57 80 39 20 20 216 4 1 5 
28 - 2 - 4 - 6 0 - -
29 18 40 18 20 25 121 2 4 6 

30+31 23 34 42 20 20 139 3 2 5 
32 41 72 21 16 10 160 3 - 3 
33 4 8 9 20 - 41 1 3 4 
J4 130 202 102 60 65 559 11 1 12 
35 63 ~68 84 64 60 439 8 3 11 
36 15 34 21 20 15 105 2 5 7 
37 17 46 12 8 10 93 2 4 6 
38 15 20 3 12 - 50 1 - 1 
39 3 12 9 - - 24 0 1 1 

Totaal 3348 64 36 100 



Tabel B.5. Totaal aantal bedrijven (klasse > 5) per samenwerkingsgebied. 

Salrenwer-
werkings-
gebis:l 

Aantal 
bedrijven 

Aantal 
interviews 

581 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Z7 
28 
'19 

30 + 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Totaal 

Verdeling interviews over de samenwerkingagebieden en be
drijfstakken. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

148 290 311 92 144 234 58 15 154 135 52 

9 18 19 6 9 14 4 1 9 8 3 

1 3 1 - 2 - - - 1 4 1 
2 - - - - 2 1 - 1 1 1 
- - 2 - - 1 - - 2 - -
- 1 - - - - - - 1 - -
- - 3 2 - - - - - - -
- 1 1 - 1 1 - - - 1 -
- - 1 - - - - - - - -
- 1 1 - 1 2 - - - - -- - - - - - - - - - -
2 2 - - - - - - - 2 -- 1 2 - 1 1 - - - - -
- 1 1 - - 1 - - - - -- 1 - 1 - - - 1 1 - -
2 2 1 1 1 2 1 - 1 1 -
- 2 2 1 1 2 1 - 1 - 1 
- 2 3 - 2 - - - - - -
1 1 1 1 - 1 - - 1 - -
- - - - - 1 - - - - -
1 - - - - - - - - - -
9 18 19 6 9 14 3 1 9 9 3 

Bij het verdelen van de interviews is als volgt te werk gegaan: 

A. Verdeling ten aanzien van bedrijfsgrootteklasse. 

Al. Alle bedrijven groter dan of gelijk aan SBI-grootteklasse 10 worden 
geïnterviewd. 

A2. Om de kans te vergroten dat grote bedrijven geïnterviewd worden, is 
een wegingsfactor toegepast, waarbij de grotere bedrijven zwaarder 
worden gewogen dan de kleinere. Dit wil zeggen dat bijv. het aantal 
bedrijven (zie tabel Bl) uit bedrijfstak 20, vallend onder be
drijfsgrootteklasse 5, met 1 (22xl=22) vermenigvuldigd wordt en dat 
het aantal bedrijven vallend onder bedrijfsgrootteklasse 9 met 5 
vermenigvuldigd wordt (14x5=70). Optelling geeft vervolgens het 
gewogen aantal bedrijven in bedrijfstak 20 (308). 
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Tabel 8.4. Verdeling interviews per bedrijfstak op klassegrootte. 

""'-Klasse- 5 6 7 8 9 
....... 
groot~ 

SB! 

20 - 2 1 2 1 6 
21 - 1 1 1 1 4 
22 - 1 1 1 1 4 
23 - 1 1 - - -
24 1 2 1 1 - 5 
25 1 2 1 1 - 5 
26 - - - - 1 1 
27 1 2 1 - - 4 
28 - - - - - -
29 - 1 - - 1 2 
30+31 1 1 1 - - 3 
32 1 2 - - - 3 
33 - - - 1 - 1 
34 3 4 2 1 1 11 
35 1 3 2 1 1 8 
36 - 1 1 - - 2 
37 1 1 - - - 2 
38 - 1 - - - 1 
39 - - - - - -
Totaal 64 



B. Verdeling van de interviews over de bedrijfstakken. 

Door het gewogen aantal bedrij ven per bedrijfstak op te tellen 
kunnen de interviews afhankelijk van het gewogen aantal bedrijven 
regelmatig verdeeld worden over de bedrijfstakken. 

C. Verdeling van de interviews over de bedrijfsgrootteklasse binnen 
een bedrijfstak. 

De aan een bedrijfstak toegekende interviews kunnen op basis van 
het gewogen aantal bedrijven regelmatig verdeeld worden over de 
bedrijfsgrootteklasse. Het resultaat is zichtbaar in tabel 8.4. 

0. Verdeling van de bedrijven over de samenwerkingsgebieden. 

Om te voorkomen dat een bedrijf geïnterviewd wordt dat als enige in 
een bepaald deel van Brabant voorkomt, is getracht het aantal 
interviews over de samenwerkingsgebieden zodanig te verdelen dat: 
1. het aantal interviews in een samenwerkingagebied afhankelijk is 

van het totaal aantal bedrijven (ongeacht de bedrijfsgrootte). 
2. Dat de interviews geplaatst worden in die bedrijfstakken welke 

"veelvuldig" in het betreffende samenwerkingagebied voorkomen 
(tabel 8.5.). 

Door de bovengenoemde verdeling is bereikt dat in de drie dimensionale 
tabel (Samenwerkingsgebied, bedrijfstak en bedrijfsgrootteklasse) de te 
interviewen bedrij ven binnen geconcentreerde "puntenwolken" vallen zodat 
de kans op een betrouwbare ophoging groot is. 

De uiteindelijke bedrijfsselectie is door middel van een optelcode 
(binnen de betreffende puntenwolk) tot stand gekomen. 

Na het bekend worden van de bedrijven zijn nog enkele wijzigingen 
aangebracht, daar of de bedrijven reeds in een eerder project waren 
geïnterviewd, het bedrijf failliet was, of een dochteronderneming (on
derdeel) was van een ander al in de steekproef voorkomend bedrijf was. 



figuur 9.7. Gemiddelde hoeveelheid algemeen bedrijfsafval per bedrijfs
grootteklasee. 
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Bijlage 3 : Hoeveelheden algemeen bedrijfsafval per bedrijfsgrootteklas
se. 

Bij de verdeling van de interviews over de bedrijven is de aanname 
gemaakt dat grote bedrijven meer afval produceren. Daarnaast is veron
dersteld dat grote bedrijven tevens meer afval hergebruiken. 
Met behulp van het algemeen bedrijfsafval per bedrijfsgrootteklasse kan 
misschien inzicht verkregen worden van de enename dat grote bedrijven 
meer afval produceren. 

In figuur 8.7, is grafisch weergegeven de hoeveelheid afval per be
drijfsgrootteklasse. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met 
grote standaard afwijkingen (ca. gelijk in grootte san het gemiddelde). 
In figuur B.B. is nogmaals de hoeveelheid per bedrijfsgrootteklasse 
berekend echter nu na uitsluiting van maximaal 1 bedrijf dat minimaal 
tweemaal zo veel afval produceert als het bedrijf met de op 1 na hoogste 
hoeveelheid algemeen bedrijfsafval. 



figuur 8.8. Gemiddelde hoeveelheid algemeen bedrijfsafval per bedrijfs
groot teklasse. 
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Bijlage 4. LAGA-codering, hoofdafvalsleutels. 

11. Voedings- en genotmiddelen afval 

12. Afval van plantaardige en dierlijke vetproducten 

13. Afval uit veehouderij en slachting 

14. Huid en leerafval 

17. Houtafval 

18. Cellulose-, papier- enm kartonafval 

19. Andere afvalstoffen van plantaardige en dierlijke herkomst 

31. Afval van minerale oorsprong 

35. Metaalafval 

39. Ander afval van minerale oorsprong zoals van veredelingsproducten 

51. Oxiden, hydroxiden, zouten 

52. Zuren, logen en geconcentreerde stoffen 

53. Afval van plantenbeschermingsmiddelen en farmaceutische producten 

54. Afval van mineraalolieproducten uit aardolie- en kolenverwrking 

55. Organische oplosmiddelen, verf, lak-, verwerking kleefstoffen, kit
en harsproducten 

57. Kunststof en rubberafval 

58~ Textielafval en kunstvezelproducten 

59. Andere afvalstoffen van chemische omzettings- en syntheseproducten 

7. Radio-actief afval 

91. Vast afval uit woonwijken (incl. algemeen bedrijfsafval) 

94. Afval uitbreiding van drinkwater, afvalwaterzuivering en onderhoud 
van water 

95. Vloeibaar afval uit bewoonde gebieden 

97. Ziekenhuisafval 

99. Ander afval uit bewoonde gebieden 
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C.l720.00.0.1594 

Indeling reststoffen: bovengroepen, groepen en ondergroepen. 

stof
nummer 

10000 

11000 

11100 
11400 
11700 

12000 
12100 
12300 
12500 

12700 
12900 

13000 
13100 
13400 
13700 

14000 
14100 
14400 
14700 

17000 
17100 

18000 
18100 
18400 
18700 

19000 

19900 

30000 

31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31600 

35000 
351:)0 
35300 
35500 

stofomschrijving 

afval van plantaardige en dierlijke herkomst evenals van 
veredelingsproducten daarvan (zonder rubber, textiel, 
huishoudelijk en ziekenhuisafval) 
voedings- en genotmiddelen afval (zonder afval uit vet
producten en slachtingen) 
levensmiddelen afval 
afval van genotsmiddelen 
veevoerafval 
afval van plantaardige en dierlijke vetproducten 
afval ut plantaardige en dierlijke oliën 
afval uit plantaardige en dierlijke vetten en wassen 
emulsies en mengsels van plantaardige en dierlijke vet
producten 
slib met plantaardige en dierlijke vetproducten 
raffinaderijresten van plantaardige en dierlijke vetpro
ducten 
afval uit veehouderij en slachting 
slachtafval (Destructiewet) 
dierlichamen (Destructiewet) 
dierlijke mest 
huid- en leerafval 
afval van huiden en vachten 
afval uit leerlooierijen 
leerafval 
houtafval 
houtafval diversen 
cellulose-, papier- en kartonafval 
afval uit cellulosebereiding 
afval uit celluloseverwerking 
papier- en kartonafval 
overige afvalstoffen van plantaardige en dierlijke her
komst zoals van veredel ingaproducten (zonder rubber, tex
tiel, woonconcentraties en ziekenhuisafv&l) 
overig afval van plantaardige of dierlijke oorsprong 
zoals veredelingsproducten 

afval van minerale oorsprong evenals van veredelingspro
ducten 
afval van minerale oorsprong (zonder metaalafval) 
ovenafbraak, ijzersmelterij- en gieterijpuin 
metallurgische slakken, schraapsel en stof 
slakken en stof voortkomend uit verbranding 
overige vaste minerale afvalstoffen 
minerale slibben 
metaalafval . 
ijzer- en staalafval 
non-ferro metaalafval 
metaalslib 



stof
nummer 

39000 

39900 

50000 

51000 
51100 
51300 
51500 

52000 
52100 
52400 
52700 

53000 

53100 
53300 
53500 

54000 

54100 
54200 
54400 
54700 
54800 
54900 

55000 

55200 

55300 

55400 
55500 
55900 

57000 
57100 
57200 
57300 
57500 
57700 

58000 
58100 

59000 

59100 
59300 
59400 
59500 
59600 

-2-

stofomschrijving 

overig afval van minerale oorsprong zoals van verede
lingsproducten 
overig afval van minerale oorsprong zoals van verede
lingsproducten 

afval van chemische conversie en syntheseproducten (incl. 
textielafval) 
oxiden,hydroxiden, zouten 
galvanische slibben 
overige oxiden en hydroxiden 
zouten 
zuren, logen en geconcentreerde stoffen 
zuren 
logen 
geconcentreerde stoffen 
afval van gewasbeschermingsmiddelen en ongediertebestrij
dingsmiddelen (schadelijke insekten) evenals van farma
ceutische producten 
afval van gewas- en insektenbestrijdingsmiddelen 
afval van lichaamsverzorgingsmiddelen 
afval van farmaceutische producten 
afval van mineraalolieproductenuit de aardolieverwerking 
en kolenveredeling 
minerale oliën 
vetten en wassen uit mineraalolie 
emulsies en mengsels van mineraalolieproducten 
mineraalolieslib 
resten uit mineraalolieraffinaderij 
overig afval van mineraalproducten uit de aardolieverwer
king en steenkool veredeling 
organische oplosmiddelen, verf-, lak-, kleef- kit- en 
harsproducten 
halogeenhoudende organische oplosmiddelen en oplosmidde
lenmengsels 
halogeen vrije organische oplosmiddelen en oplosmiddelen
mengsels 
oplosmiddelhoudende slibben 
kleurstoffen en verfproducten 
kleefstoFfen, kit, niet uitgeharde hars 
kunststof- en rubberafval 
uitgehard kunststofafval 
niet uitgehard kunststofafval kunststofcomponenten 
kunststofslibben, kunststofemulsies 
vast rubberafval incl. banden 
rubberslib en rubber-emulsies 
textielafval (natuurlijke en kunstvezelproducten) 
textielafval 
overige afvalstoffen van chemische omzettings- en syn
theseproducten 
explosieve stoffen 
laboratoriumafval en chemicaliënresten 
detergentia en wasmiddelafval 
katalysatoren 
shredderresten 



stof
nummer 

59700 
59800 
59900 

70000 
71000 

71100 

90000 

91000 

91100 
91200 
91300 

91400 
91500 
91700 

94000 

94100 
94300 
94500 
94600 

94700 
94900 

95000 
95100 
95300 

97000 
97100 

99000 

99100 

-3-

stofomschrijving 

distillatieresten 
in vaten opgeslagen gassen 
overig afval van chemische omzettings- en syntheseproduc
ten 

radioactief afval 
radioactief afval 
radioactieve afvalstoffen (Kernenergiewet) 

afval uit bewoonde gebieden (incl. daarmee te vergelijken 
bedrijfsafval) 
vast afval uit woonwijken (incl. daarmee te vergelijken 
bedrijfsafval) 
consumptieafval 
spec. afval dienstverlenende vestigingen 
spec. afval verzorgende instellingen (excl. ziekenhuisaf
val) 
afgedankte gebruiksgoederen (grof vuil) 
veegvuil 
tuin- en parkafval 
afval uit drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering, wa
teronderhoud 
slibben uit drinkwaterbereiding 
slibben uit mechanische afvalwaterzuivering 
slibben uit mechanische biologische waterzuiveringen 
slibben uit mechanische bic logische en chemische water
zuivering 
resten uit rioleringen 
afval uit wateronderhoud 
vloeibaar afval uit bewoonde gebieden 
faecaliën uit beerputten 
percolaat water 
ziekenhuisafval 
voor ziekenhuizen kenmerkend afval 
overig afval uit bewoonde gebieden en vergelijkbaar be
drijfsafval 
overig afval uit bewoonde gebieden 

Vught, 16 mei 1986 
MM/avd 
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c .172.000.1582 

stof
nummer 

10000 

11000 

11100 
11102 

11103 
11104 
11107 
11108 
11109 
11110 
11111 
11112 
11113 
11114 
11400 
11401 

11402 
11403 
11404 
11405 
11406 
11407 
11408 
11409 
11410 
ll4ll 
11412 
11413 
11414 
11415 
11416 
11417 
11418 
11419 
11420 
11421 
11430 
11431 
11432 
11700 
11701 
12000 
12100 
12101 
12102 

RESTSTOFTENLIJST 

stofomschrijving 

ervel vin plenteerdi~ en dierlijlire herkollet '•~•·Yin 
veredelingsproducten daarvan (zonder rubber, textiel, 
huishoudelijk- en ziekenhuisafval) 
voedinQe- en ;enot.iddelen afvel (londer afVal uil vatjjrïiélla
ten en slachtingen) 
leveneMiddelen efvel 
levensmiddelen waarvan de houdbaarheidstermijn overschreden 
is 
kaf, kafstof, graanstof 
specerijenresten 
slib uit azijnaanmaak 
resten uit coneerven industrieën 
resten bij maken van consumptie-ijs 
melasse, melasse-resten 
deegresten 
suikerbietpulp, suikerbietstaartjes 
slib uit suikerproductie 
bladafval suikerbieten 
afvel ven genote•iddelen 
genotsmiddelen waarvan de houdbaarheidstermijn overschreden 
is 
tabakszand, gruis, steentjes, slib 
mislukte sigaretten, proefdraai 
moutdraf, moutkiemen, moutstof 
hopdraf 
opschoon- en drijfgerst 
fruitspoeling 
greenspoe 1 ing 
aardappelspoeling 
su I fietspoe ling 
droesem 
slib uit brouwerijen 
slib uit wijnbereiding 
slib uit stoken van alcohol 
draf 
koffiefabricage-resten 
theefabricage-resten 
cacaofabricage-resten 
gist en gietverwante resten 
tabaksrookcondensaat 
organisch belast spoel- en waswater 
spec. afval uit zoetwerenindustrie 
filterstof zoetwarenindustrie 
slib zoetwaren industrie 
veevoerafvel 
veevoerafval 
afvel van plantaardige en dierlijke vetproducten 
afval uit plantaardige en dierlijke oli8n 
koolzaad oliP-reglen 
bedorven planloerdige olie 

stof
nummer stofomschrijving 

12103 etherische oliën 
12104 lecithine 
liJm:"':'' ~"afril ult'..,.~eltodlge· en dierlijke vett.n, weeeen 
12301 wassen (organisch) 
12302 vetafv~l 
12303 trekmiddelresten 
12304 vetzuurresten 

-2-

12500 ~ e•ule1ee en Mengeele ven plenteerdiQe en dierlijke 
vetproducten 

12501 inhoud van vetafscheiders 
12502 wei 
12~03 olie-, vet-, en wasemulsies 
12700 .. : .. . :: . tallb ll8t planta•rdige en dierlijke vetptMJcten 
12702 slib uit voedingsindustrie 
12703 slib uit oliebereiding 
12704 centrifugeslib 
11900· rarrinederijreeten ven planteerd1Qe en dierlijke vetproducten 
12901 bleekaarde 
12902 ootoliede bleekaarde 
UCIOO c,r·t-:•·if"iel uit ,ve"*.ulerlj en llechting 
13100 slachtafval (Destructie wet) 
13101 . haar- en hoornafval 
13102 botafval en huidresten 
13103 ingewanden 
13104 afval van gevogelte 
13105 vis-afval 
I 3106 bloed 
13107 veren 
13108 maag- en darminhoud 
13109 wildafval 
13400 , · dierllchuen (Deetructie wet) 
1}401 proefdieren 
13402 afgekeurde dieren 
1340 3 kadavers 
13404 lichaamsdelen 
11100': ' ·. dier lijk a ... t 
13701 pluimveemest 
13702 varkensmengmest (drijfmest) 
13703 rundermest (drijfmest) 
13704 vaste mest (met stro of ander product) 
13705 mest met infecties 
1--l : .• llüî .. ' et\' lM-ratVel 
14100'' : afvel ven hUiden en veehten 
14101 leerlijm 
14102 gescheurde onbewerkte huid 
14103 gelatinespelt 
14104 vachten en huiden 
14400 afval uit leerlooierijen 
14401 achraapslib van huiden 
14402 leerlooislib 
14700 leerafval 
14701 leerafval uit chroomleerloo erijen 
14702 chroomleerafval uil verwerk ngsbedrijven 
14703 vachten en n.iet chroomgeloo d lcderafval 



stof
nummer 

14704 
14705 
14706 
17000 
17100 
17101 
17102 
1710J 
17104 
17105 
17106 
17107 
17109 
17110 
17111 
17112 
17114 
17115 
17116 
17117 
17118 
18000 
18100 
18101 
18400 
1B401 
18402 
18403 
18404 
18405 
18406 
18700 
18701 
18702 
18703 
18704 
18705 
18706 
18707 
18708 
18709 
18710 
18711 
19000 

19901 
]9902 
19903 
19904 
19905 
19906 

stof0111schrijving 

lederpolijstslib, ledermeel 
afval uit de teerverwerking 
overig ander afval uit pels- en leerbewerking 
houhfval 
houtafval divareen 
schors 
acha~ldelen en spaanders 
zaagmeel en zaagspaanders 
houtschuurstof en houtschuurslib 
houtemballage 
bouw- en sloophout 
hout wo 1 
houthekken uit cokesgaszuivering 
houthekken met zwavelresten 
dwarsliggers (bielzen) 
pelen en masten 
slib en stof uit spaanderplaatproductie 
met olie vervuild zaagmeel en houtspsonders 
met oplosmiddel vervuild zaagmeel 
anders verontreinigd zaagmeel 

-}-

houtembsllage, houtafval met aangekleefde verontreiniging 
celluloee-, papier- en kartonafval 
afval uit celluloeebereiding 
slib uit celslof productie 
afval uit cel1uloae verwerking 
resten uit oud papieropwerking (kuns tstof, nietjes e.d.) 
slib uit papierbereiding 
slib uit kunstzijdefabricage 
slib uit cellulosefabricage 
alkylcellulose afval 
alkelicellulose afval 
papier- en kartonerval 
snij- en ponsafval 
verontreinigde celstofdoeken 
fotopapier 
in was gedompeld papier 
teerkarton (vilt) en in bitumen gedrenkt papier 
papiercliches, misdrukken 
kraft karton (emballage) 
verontreinigd verpakkingsmateriaal 
met olie doordrenkte papierfilters 
anders verontreinigde pspierfilters 
hoogwaardig papierafval (computerpspier) 
overige aheletoffen van plantaardige of dièrlljtc.·>t.~ 
zoals van veredelingsproducten (zonder rubber, textiel, woon
concentraties en ziekenhui safval ) 
overig afval ven plantaardige of dierlijke ooreprono mala 
veredelingsproducten 
zetmeel s lib u i t afscheiders 
slib uit ge latinefebrieken 
gelatine ponsafvel 
r es te n uit ssrdsppelzetmee lproducti e 
resten uit de ma iszelmccl indu!l t r i e 
resten uil de rijstz"tmcelpruc1uclie 

stof
nummer stofomschrijving 

19907 slib uit darmsnarenproductie 
19908 loogresten uit zeepbereiding 
19909 aftrek ketelresten (destructie bedrijveni 
19910 slib uit zeep ziederi j 
19911 darmafval 
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:JOta);~.· >"M!t: .afvlll .rWi.;llln*llfl bltrapi'q avenela van veredelingaproducten 
JlOOO .;.:: . . afVal· nn •inerala ooriiJ)rong (ronder •ataalafval) 
JllOO•, · · otenefbreak, ljzer ... lterij- en gieterijpuin 
31101 ijLersmelterij- en gieterijpuin 
31102 Si02-tegelbreuk uit ovens 
JJlOJ ovensfbraak uit metallurgische processen 
31104 ovensfbraak uit niet metallurgische processen 
31105 afbraak van stoomketelinstallaties 
Jll06 dolomiet 
31107 chroommagnesiet 
31109 ovenafbraak uit metallurgische processen met productspe

n200 , 
H202 
Jl20} 
}1204 
31205 
}1206 
H207 
31208 
H209 
31210 
Jl2ll 
H2L2 
31213 
31~14 
Jl2i~ 

31216 
31217 
31218 
31219 
}1220 
)1)00" 
}1}01 
31J02 
31303 
}1}04 
31J05 
}1}06 
JlJ07 
31J08 
31J09 
Jl310 
HHl 
)1400 
Jl 40 l 
31402 
31403 
}1405 

cifieke bijmengi ngen 
.. tallurgieche alakken, achreapeel en etof 
koepelsmeltovenslakken 
slakken uit non ferro-metaalsmelte rijen 
loodschraapsel 
licht metaalschraapsel, Al-houdend 
licht metsalschraspsel, Mg-houdend 
slakken uit smellelektrolyse 
ges interd ijzeroxide 
i jzersilikaat slakken 
zinkslakken 
zoutslakken Al-houdend 
zoutslakken Mg-houdend 
tinas 
loodas 
hoogovengasstof 
ijzerhoudend filterstof 
non ferro-metaalhoudend 
e lec tra-ovenslakken 
hoogovensJakken 
conversieslakken 

filterstof 

.. , ' dakken en at of voorka.end u U vatbrlnding 
vlieg as en stof 
vliegas-cokes 
rokerij-as 
condensas trookas 
bruinkool as 
houtas 
ke telslakken 
slakken en assen uit vuilverbrandingsinstallaties 
vliegas en stof uit vuilverbrand ingsinstallaties 
slakken en as uit spec iale afvalve rbrandings installaties 
vliegas en stof uit speciale afvalverbrandingsin~lallsties 
overige vaste •lnerale efvaletoffen 
verouc1e rd gie t e rij vormrand 
schoonzsnd, straalzand 
kalksteenzand 
glssv liesafval 



stof
nummer 

}1407 
31408 
31409 
31410 
31411 
31412 
3141} 
}1414 
31415 
}1416 
31417 
Jl4!8 
31419 
31420 
31421 
31422 
Jl42} 
}1424 
31425 
}1426 
31428 
31430 
31432 
314}} 
31434 

31435 
}1436 
}1437 
}1438 
31439 
31440 
31441 
31442 
31443 
31444 
}1445 
31600 
}1601 
31602 
31603 
31604 
}1605 
31b06 
3/607 
31608 
Jl610 
Jl6ll 
31612 
}1613 
31614 
31615 
31617 
Jl61R 

stofomschrijving 

ke ramlek af va I 
glasafval 
bouwpuin, bouw- en sloopafval 
wegenbouw afval 
grondverzet (uitgraven) 
asbestcementafval/asbestcementstof bouw en sloopafval 
uitwàsmateriaal (kolen en ertsen) 
vuurvaste klei (chamotte) 
vormleem 
mineraalvezelafval 
geactiveerde koolafval (voor absorptie) 
gesteente stof, polijststof 
fijnstof uit slakken sortering (wassen en zeven) 
verbrande vuilstofresten 
kolenstof 
kiezelhomerslog (pyriethomerslag) 
met olie verontreinigde grond 
anderszins verontreinigde grond 
vormzand 
kernzond 
verbruikte oliebindstoffen 
ve rontreinigde mineraalvezel afval 
grofietofval, -stof, -slib 
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glas- en keramiekafval met specifieke bijmcnging(en) 
fi 1 ter en opzuigmassa's (kieze 1 goer, voed inga- en genotmidde
lenindustrie) 
filter en opzuigmassa's (kiezelgoer, chemische industrie) 
asbestafval 
asbeststof 
gipsafval 
minerale resten uit schoorsteen 
straalmiddelresten 
bouwpuin met chemiache verontreiniging 
kiezelzuur en kwartsafval 
kiezelzuur en kwartsarvol met productspecifieke bijmengingen 
slijpmiddel 
gispafval met specifieke bijmengingen 
•1narala alibben 
slib uit betoneen~aek 
steenalijpselslib 
filterslib uit bleekaardeproductie 
kleisuspensies 
slib uit cementproductie 
slib uit kalkzandsteen productie 
slib uit kant en klaarmortelproductie 
roodsl ib/roodaarde (Al-fabricage) 
amailleslib, emailleslijk 
grafietslib 
kalkslib 
gipsslib 
s l i b uit staalverwe rking 
s lib uit gieter i j en 
glasslijperijslib 
carbidslib 

stof
nummer 

31619 
31620 
31621 
31622 
31623 
31624 
31625 
31626 
31627 
31628 
31629 
31631 
31632 
31633 
31634 
}16}5 
31636 
31637 
31638 
31639 

31640 

stofomschrijving 

hoogovengasal ib 
gipsslib met specifieke bijmengingen 
kalkslib met specifieke bijmengingen 
magnesiumoxideslib 
dicalciumfosfaatslib 
ijzeroxideslib uit redukt ies 
grond- en zandslib (bouw e n sloop afval) 
sl i b uit non ferro-metallurgie 
aluminiumoxideslib 
cyanidehoudend metaalharder slib 
nitraat- nitriethoudend metaalharder slib 
bariumsulfaatslib 
kwikzilverhoudend bariumsulfaatslib 
glasslijpselslib met spec. bijmengingen 
carbonatatiealib (schuimaarde) 
suikerbietaarde 
ver ontreinigd boorslib 
f oefaleerslib 
calciumsulfietallb 
slibsoorten uit neerslag- oplosprocessen met specifieke 
bijmengingen 
vul- en scheidingsmiddelensuspensies (minerale vaste 
stoffenbestsnddelen) 

31641 calciumfluorideslib 
3~ · · · · · · ·MtaabFnl 
"100" .· - .· ijzer- en ataalarval 
35101 i jzerhoudend stof 
35102 onts tekings- ontbrandingaresten 
35103 schroot 
35104 snij-, pons-, draai-, boor- en schaafafval 
35105 metaalemballage, metsolbus sen/vaten 
35106 metaalemballage en metaslvaten me t reststoffen 
'5300 non-rarro .. taalarval 
35301 
35302 
35303 
35304 
35305 
}5306 

35307 
35308 
35309 
353ll 
35312 
35313 
35314 
35315 
35316 
35317 
35318 
35319 
35320 
35321 

snij-, pons-, draai-, boor- en schaafsfval; non-ferro 
loodafval 
gehard zinkafval 
al uminiumafval 
aluminiumfolie afval 
elektron. spaanders (afval bij aanleg van electronische 
apparatuur) 
berillium spaanders 
magnesiumafval 
zinkafval 
zinkplaten, correctieplaten 
metaalemballage, non-farro 
vuursteen afwrijfoei 
kabelafval 
non- ferro metaalschroot 
loodhoudend stof 
aluminiumhoudend stof 
be rilliumhoudend stof 
magnesiumhoudend stof 
zinkhoudend stof 
non-ferro metaalhoudend stof 
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stof
nummer 

35322 
35323 
35324 
35325 
35326 
35327 
)5500 
35501 
35502 
35503 
35504 
)9000 

39900 

39902 
39903 
39904 
39905 
39906 
39907 
50000 

51000 
51100 
51101 
51102 
51103 
51104 
51105 
51106 
51107 
51108 . 
51110 
,})00 
51301 
51302 
51303 
51304 
51305 
51306 
51307 
51308 
51309 
51500 
51502 
51503 
51504 
51505 
51 507 
51508 
51509 
51511 
51512 

stofomschrijving 

loodaccumulatoren (accu's) 
nikkel-cadmium accumulatoren (accu's) 
kwikbatterijen 
droge (staaf) batterijen 
kwik, kwikhoudende resten 
non-ferrometaalemballage met reststoffen 
lllete';.Isi ib 
zinkslib 
metaalslijpselslib 
loodslib 
tinslib 
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overig afvel minerele oorsprong zoele van veredelinQeproduc
ten 
overig afval 11inerale oorsprong zoela van veredelinvepraduc* 
ten 
ja ros i tsl ib 
eteenzout resten 
gasreinigingsaarde 
brandbluspoeder resten 
akorod ietslib 
reaten met elementair zwavel 
afval van chemiache conversie en aynthese prodJctan (incl. 
textielafval) 
odden, hydroxiden, zouten 
galvanlache slibben 
cyanidehoudend galv. slib 
chroom (6) houdend galv. slib 
chroom (J) houdend galv. slib 
koperhoudend galv. slib 
zinkhoudend galvanisch slib 
cadmiumhoudend galv. slib 
nikkelhoudend galv . slib 
cabalthoudend galv. slib 
edelmetaalhoudend galv. slib 
overige oxiden en hydroxiden 
zinkoxide 
z inkhydroKide 
tinataen 
brulnateen •angaanoxide 
a luminiUIIIox i do 
chroom Ol oxide 
koperoxide 
aluminiumhydroxide 
ijzerhydroxide 
zouten 
huidbewerkinQszouten 
natrium en kaliumfosfaatafval 
impregneerzout en afval 
leerbere iding<~chemical ii!n, loo is toffen 
kunstmes tres ten 
kR lires ten 
salmial< 
a fva l van zollt hoden 
ammoniumb i fluor i de 

stof
nummer 

51513 
51514 
51515 
51516 
51517 
51518 
51519 
51520 
51521 
51523 
51524 
51525 
51526 
51527 
51528 
51529 
51530 
515J2 
51533 
51534 
51535 
51536 
51537 
51538 
52000 ' ,, 
,2100 
52101 
52102 
52105 
52400 " 
52402 
52403 
52700 
52701 
52707 
52708 
52710 
52711 
52712 
52713 
52714 
52715 
52716 
52717 
52718 
52719 
S2720 
52721 
52722 
5272 3 
52724 
52725 

stofomschrijving 

arseenkalk 
arseentrisulfide 
ketels t een 
bruineerzout 
natriumsul faal 
natriumbromide 
ijzerchloride 
ijzersulfaat 
loodsul fa at 
natriumchloride 
loodzouten 
bar iumzoutim 
calciumchloride 
magnesiumchloride 
al kali en aardall<allsul fi de 
zware metaalhoudende sulfide 
koperchloride 
chloorkalk 
hardingazout cyanidehoudend 
hardingszout nitraat- nitriethoudend 
vanadiumzout 
afvalzouten (delfstoffenwinning) 
koperzout 
boraxresten 
IÛrin;· lOgen en· q~eoncentreerde stoffen 
zuren 
accu-zuren 
zuren, mengsels van zuren en beitsen (zure) 
chroomzwavelzuren 
logen 
logen, mengsels van logen en be itsen (basische) 
ammoniakoplossing 
geconeantre•rde etoffen 
hypoch loride-uit loogstof fen 
fixeerbaden 
sulfiet-uitloogstoffen 
leerlooierij brei 
zwavelhoudende baden 
chroom (6) houdende geconcentreerde oploaaingen 
cyanidehoudende geconcentreerde oplossingen 
cyanide houdend was- en apoelwater 
bleekbaden 
metaalzoutenhoudende geconcentreerde oplossingen 
chroom (6) houdende halfconcentraten 
cyanidehoudende halfconcentraten 
metaa l zoutenhoudende hal fconcentraten 
me t aalzouthoudend was- en spoelwater 
koperchloride-oploss i ngen 
ijzer chloride-oplossingen 
ontwi kl<e lbaden 
koe lmidde loploss inQen 
ove rige geconcent ree rde op lossingen 
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stof
nummer 

5,000 

5HOO 
5}10} 

5}104 

5HOO 
53301 
5}J02 
5}500 
5J501 
5J501 
5}50} 
5}504 
5}505 
5}506 
54000 

54100 
54101 
54102 
54104 
54106 
54107 
54108 
54109 
54200 
54201 
54202 
5420} 
54204 
54205 
54206 
54207 
54208 
54400 
54401 
54402 
54404 
54405 
54406 
54407 
54700 
54701 
54702 
5470} 
54704 
54705 
54706 
54707 
54708 
54709 
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stofomschrijving 

afval van c;~ewaabaaaher•lngeaidde lln entngedierteba
strijdingsmiddelen (schadelijke insecten) evenals van farma
ceutische producten 
afval van oe .. •- en 1nleetenblatr1Jdlno--1ddllen 
oude voorraden gewasbeschermingsmiddelen en insecten
bestrijdingsmiddelen 
prod\Jct iesfval van gewssbeschermingamidde len en insekten 
bestrijdingsmiddelen 
afvel ven lichaa.varzorginge.iddelen 
lichaamsverzorgingsmiddelen houdbaarheid overschreden 
productieafval lichaamsverzorgingsmiddelen 
afval ven farmaceutieche producten 
oude medicijnen 
productieafval farmaceutische industrie 
resten medicinale kruiden 
draf van medicinale kruiden 
schimmelmycelia 
eiwitafval 
afval van •1neraalolieprodueten uit de aerdolieverwefkinQ ~ 
kolenveredeling 
•inenle oliBn 
olieafval zuur 
afgewerkte olie 
verontreinigde benzine 
trafo-olie zonder pcb's en pct's 
trafo-olie met pcb's en pct's 
verontreinigde stookolie 
boor-, snij- en slijpolie 
vetten en weeeen uit •1nerealolie 
destillatieresten uit petrochemie 
vetafval (niet dierlijk) 
washoudende schoonmaakresten 
vetzuurreaten 
stearinepek 
metaalzepen 
wasafval 
vetzuurderivaten 
..uleill en .angeele ven •1ner .. lolieproducten 
synthetische koel- en smeermiddelen 
boor- en slijpolie-emulsies en emulsiemengsels 
"hon" olie (metaslopp. bewerking) 
compressorcondensaat 
wasenulslee 
bitumenenulsiea 
•inereelolieelib 
zandvangresten 
olie en benzine afscheiderinhoud 
slib uit oliescheidingsinrichting 
slib uit tank en vaten reiniging 
puimsteen olie(mengsel) houdend 
parafine-al ib 
oxidatieslib (petroleum en grafiet) 
"hon" slib (metsalopp. bewerking) 
"liipp" slib (metaal opp. bewerking) 

stof
nummer stofomschrijving 

54710 slijpslib oliehoudend 
Jo\800;:\'li~~---iuf\ . lri*aaloll"'•'nn..-rll«t 
54801 mineraaloliehoudende bleekaarde 
54802 zuurhoudende hars en teer 
5480} slib uit raffinage van minerale olie 
54805 ruwe zwavel 
54806 zuurhoudende hars-sorteringaresten 
54807 mineraalhoudende afvalzuren 
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~jr~ ·-~~èf'hill 'YM lilnaralllolleproduetln uit dt airdolleverwer-
king en steenkoolverede 1 ing. 

5490} fenolhoudend slib 
54904 merceptaanhoudend slib 
54905 antraceenresten 
54906 naftaleenhoudende resten 
54907 fenolhoudende resten 
54908 pellets uit olievergassing 
54909 slib uit natte stofafvang cokesovens en gasbedrijven 
54910 pekafval 
~4911 bitumencokes 
54912 bitumenafval, asfaltafval 
54913 teerresten 

.. 54914 briketpek 
54915 distillatieresten uit teerolieproducten 
54916 steenkoolteerresten 
54917 afdichtmateriaal en bodembeschermingsofval 
54918 fenolwater 
54919 petroleumcokes 
54920 slib uit glycerinereiniging 
54922 kool-olie-mengsels 
5492} cyanidehoudend slib 
54924 overig slib uit cokesovens en gasbedrijven 
54925 overig slib uit de petrochemie 
,)CQ) _:•.t ':.1ll'Oeniedle opla..lddelen verr-, lak-, kle•r-, kit- en hUl

producten 
"...,,~:·~_ :·f\lltJo-lt'lho'lldende organllehe oploe•lddlilen en opla.lddll

55201 
55202 
5520} 
55204 
55205 
55206 
55207 
55208 
55209 
55210 
55211 
55212 
55213 
55214 
55220 
55221 
55222 
55JOG 

mengsels 
ethyleenchloride 
chloorbenzol 
chloroform 
dichloorfenol 
koelmiddel (fluorkoolwaterstof ~oel•iddelen) 
methyleenchloride 
monochloorfenol 
met chloor verontreinigde parafine 
perchloorethyleen (Per) 
P.V.C.-weekmaker 
tetrachloorkoolstof (tetra) 
trichlooretheen 
trichloorethyleen 
halogeenhoudende koudreiniger 
halogeenhoudende oplosmiddelmengsels 
halogeenhoudende weekmaker 
overige gechloreerde fenolen 
halogeenvrije organbehe oploMiddalen en oplae•lddel•ngeele 



stof
nummer 

55301 
55302 
55303 
55304 
55305 
55306 
55307 
55308 
55309 
55310 
55311 
55312 
55313 
55314 
55315 
55316 
55317 
55318 
55319 
55320 
55321 
55322 
55323 
55324 
55325 
55326 
55327 
55351 
55325 
55353 
55354 
55355 
55356 
55357 
55358 
55359 
55360 
55361 
55362 
55370 
55371 
55372 
55400 
55401 
55402 
55500 
55501 
55502 
55503 
55507 
55508 
55509 
55900 
55901 

stofomschrijving 

aceton 
ethylacetaat 
et huleenglycol 
ethylglycol 
ethyl fenol 
benzeen 
but y Ieeetast 
cyclohexanon 
dekahydronaftaline (Dekaline) 
diethylether 
dimethylformamide 
dimethy !sulfide 
dimethylsulfoxide 
dioxaan 
methanol 
methylacetaat 
methylethylketon 
methylisobutylketon 
methy !fenol 
pyridine 
zwavelkoolstof 
tetrahydrofuraan 
tetrahydronaftaline (tetraline) 
terpentineolie 
toluol 
wasbenzine, petroleumether, l igroine, testbenzine 
xylol 
ethanol 
elifatische amines 
aromatische amines 
butsnol 
glycerine 
glycolether (polyglycolether) 
halogeenvrije koudreiniger 
kresol 
nitroverdunningen 
petroleum 
polyetheralcohol 
propanol 
halogeenvrije oplosmiddelmengsels 
halogeenvrije koelmiddelen 
halogeenvrije weekmaker 
oploe11iddelhoudlnde ellbben 
halogeenhoudende en oplosmiddelhoudende slibben 
halogeenvrije oplosmiddelbevattende slibben 
kieuretaffen en verfproducten 
lakbedrijfsafvallen, uitgehard 
oude lak- en kleurstoffen 
lak- en kleurslib 
k leu rato f fen 
verfproducten 
kleurstofhoudende drukresten 
kleefstoffen, kit, niet uitgeharde hare 
lijm- en kleefmidde tenafval, uitgehard 
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stof
nummer stofomschrijving 

55902 kit- en spatelafval 
55903 harsresten (niet uitgehard) 
55904 harsolie 
JlOOO>· .);.~· ,kJinetetot. 1tn r\lbWr•fval 
t7lll0·7.':'f.' ';''Ui. toeN~ ttt:~n.tt~ter.rv.a 
57101 fenol- en melamineharsafval 
57102 polyesterafval 
57103 gietharsafval 
57104 met hars geïmpregneerde afvallen 
57105 folie-afval 
57106 polyethyleenafval 
57107 afval van uitgeharde vormmassa's (duroplastafval) 
57108 polystyreenafval 
57109 gevulkaniseerde vezelafvallen 
57110 polyurethaanafval 
57111 polyamideafval 
57112 uitgehard schuimafval 
57113 kunstdarmafval 
57115 film- en celluloidafval 
57116 P.V.C.-afval 
57117 kunstglasafval 
57118 kunststof emballage 

·· 57119 verontreinigde kunststoffolie 
57120 polyvinylacetaatafval 
57121 po1yvinylalcoholafval 
57122 po1yvinylacetalafval 
57123 epoxi-harsafval 
57124 ionenuitwisselingshare 
57125 ionenuitwisselingshare met spec. bijmengingen 
57126 fluorhoudend kunststofafval 
57127 kunststof emballage en containers met reststoffen 
57128 polyolefine afval 
57~ ""~·tt)et ultfJih*t'~ ·kw.tatoflfftl en kUIWtltOfCOIIpOUinten 
5720l weekmaker PCB en PCT-houdend 
57202 fabricageresten uit de kunststofbereiding en verwerking 
57;$00 ktm*t1taf1llbben en kunetetare~a~lei• 
57301 oplosmiddelvrij kunststofslib 
57303 kunststofdispersies 
57304 kunststofemulsies 
57305 kunststofslib oplosmiddelhoudend (halogeen) 
57306 kunststofslib halogeenvrij oplosmiddelhoudend 
S?IOO :!·· ·:·.-..t ~bllratvàl inêl. bendln 
57501 rubberafval 
57502 oude banden en oude banden snippers 
57503 rubber-asbeat afval 
57504 rubber-metaal afval 
57505 latexschuimafval 
57506 rubbermeel 
57507 rubbergranulaat 
51'700 ·. ;·:1:~ rubbêrellbllit"n en rubber-..llllètl 
57701 verouderde latex 
57702 latexslib 
57703 latexemulsies 
57704 caoutchouc oplossing (rubber elastiek) 
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stof
nummer 

~7705 

58000 
58100 
58101 
~8102 

~810} 
~8104 

5810~ 
58106 
58107 
~8108 
58109 
~8110 
58111 
58112 
~8113 
~8114 
58115 
~8116 
~8117 

~8118 
58119 
58120 
58121 
59000 
"100 
59101 
59102 
5910} 
",00 
59301 
59302 
59400 
59401 
59402 
59403 
59404 
59500 
59504 
59507 
591100 
59601 

. 59602 
59700 
59701 
59702 
59703 
59704 
59800 
59801 
59802 
59900 
59901 
59902 

stofomschrijving 

rubberslib oplos~iddelvrij 
textielafvallen (natuurlijke en kunetYezelproduoten) 
textielafvellen 
polysmidevezelafval 
polyestervezelafval 
polyacrylvezelafval 
cell~losevezelafval 
wolafval 
plantenvezelafval 
stof- en weefselreaten 
oude kleren en lompen 
poetswol en poetsvodden 
poetsdoeken 
filterdoeken 
polijstwol 
polijstvilt 
slib uit doek/lakenfabrieken 
slib uit textielververij 
slib uit textielafwerking (impregneren) 
slib uit wolwasserijen 
wasserijslib 

-13-

filterdoeken en zakken met chem, verontreiniging 
verontreinigd verpakkingsmateriaal uit textiel 
overige aynthetiache vezels 
averio afval v.n che•ache ometUnge- en eynthe•procllcten 
exploeiave etoffen 
vuurwerkafval 
springstof en munitieafval 
meervoudig genitreerde organische chemicaliën 
leboratoriu.afval en cn .. icalilnreaten 
zuivere chemicaliën 
laboratorium chemicaliënresten 
deterQentla en w ... iddelefvel 
fabricageresten uit wasmiddelproductie 
vloeibare opp. spanning verlagende stoffen 
vaste opp. apanningverlagende stoffen 
sulfaatzepen sulfanzuren 
katalyntaren 
contactkatalysator~assa's 
katalysatoren 
e~eddlrr..tan 
shredderreeten 
filterstof uit shredders 
dletllletiarea~ 
zout- en oplosmiddelvrije distillatieresten 
oplosmiddel (halogeen)houdende distillatiereaten 
oplosmiddel (halogeenvrij)houdende distillatieresten 
zouthoudende distillatieresten 
in vaten opc;Jeelegen oeeeen 
gassen in patronen 
gassen in stalen drukflessen 
overig afvel ven chemische omzetting&- en eyntheeeproducten 
P.C.B. en P.C.T .'s 
spraybussen 

stof
nummer stofomschrijving 

~~-::ij~ 
~1ö;~s.f·::efwll 
~-:,._...1 ,..."..,..·•rvlllataff'ln <•rnenertl• wet) 
71101 vast radioactief afval 
71102 radioactief afval 
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71103 resten van lichtgevende verf 
~·::-:.•·af\111 ul~cMI• Qebleden (incl~ deerMè te••~e11J•n 

bedrijfsafval) 
fDIJV01W:._t~W'tál""tit' :iMMirwljken (incl. dlarliM te vHflllJken be-

drijfsafvall 
nmo~;; , ~ · .llne .. ti. ef'Yit 
91101 huisvuil gemengd 
91102 gescheiden textielafval 
91103 gescheiden papierafval 
91104 gescheiden glasafval 
91105 gescheiden organisch afval 
91110 keuken- en kantine afval bedrijven/instellingen 
91111 keukenafval horeca 
nzoa>.n~\tjlëc. af'Val 'didtverlenilnde veat1oin91f' 
91201 kantoor afval 
91202 winkel afval 
9120} markt afval 
91)011!Wi~'~~'flt*tfflilë ~•l •en' vermtQdlt 1netell.t.noef' (eiCel. zl~ie

afval) 
91301 specifiek afval van verzorgde instellingen (exc 1. ziekenhuis-

afval) 
nwor~;.t.~~t~. gebruikegoederen (gror vuil) 
91401 afgedankte gebruiksgoederen 

tJ.500':'.1J'. ~ - ·~· 91501 veegvuil van bedrijven 
91502 veegvuil van straten 
J17CHJ> < .;·• tuJn.O. en parleefval 
91701 tuinafval huishoudene 
91702 openbare voorzieningen afval (park-, plantaoenenafval) 
,.,o, ,, ... ~r..rnt;•t drinldfebtme1dln0o •f•tl*WQ~t~. • teron--

derhoud 
IUII:TY";~:::'ülMIIIri Nit ~terbereld!ftg 
94101 sedimentatieslib 
94102 slib uit waterontharding 
9410} slib uit ijzerneerslag 
94104 slib uit mangaan neerslag 
94105 slib uit ketelwaterzuivering en ketelreiniging 
M)OO:a· ·~·" ,.•l1tlflll~· tllt ~~~Ct~Mlec:M er.lw.ta~lve~~ 
94}01 onbehandeld slib uit mechanische waterzuivering 
94302 uitgegist alib 
9430} faecaliënhoudend slib 
MJDO ~~~:.-.ntiiiN\IUllt. :MatWtsd'·t~lolOQl*dte waterNlV.~lnlen 
94501 onbehandeld s lib 
94502 uitgegist slib 
9450} gemine ral isee rd sI ib 
94504 zandvangresten 
'4600 ellbben uit ~henieche, biologleche en dhe•1eche weterzulve-

r irg 
94601 onbehandeld slib 



stof
nummer 

94602 
94603 
94100 
94701 
94702 

94704 
94900 
94901 
94902 
95000 
95100 
95101 
95300 
95}01 
95}02 
97000 
97100 
97101 
97102 
97103 

97104 
"1000 

'9100 
99101 
99102 

stofomschrijving 

uitgegist slib 
slib uit fosfaatneerslag 
reeten uit rioleringen 
(drijfafval) hark- en roostergoed 
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resten uit afvalwaterbuizen, rioleringen en rioolputreini
gings put ~dder en bagger 
zand~ngresten (bezinksel) put modder en bagger 
afval uit wateronderhoud 
slib uit schonen van sloten etc. 
visvijverdrijfafval, maai- en roostergoed 
vloeibeu afval uit bewoonde Qebledlln 
faacallln .ult beerputten 
feecaliën uit beerputten 
percol .. twater 
percolaatwater uit huisvuilstorten 
percolaatwater uit BPBF· afvelopslag/bewaarplaatsen 
zlelalnhuiaafval 

.voor zlekenhulzen·ken.trktnd afvel 
infectieus/anatomisch afval, lichaamdelen en organen 
gedesinfecteerd afvel 
wond-/gipsverband, wasgoed en ander eenmelig te gebruiken 
artikelen 
huiah. afval uit ziekenhuizen (keuken, kantine) 

• OYerlQ lhal uit bewoonde gebie«ilm en vergelijkbere beclrljfa
sfval 
o·verl!l 1rYal uit bewoonde gebieden 
afval uit landbouw en bosbouw 
veenslib en geneeskrachtige aarde 



Bijlage 5. Bedrijven (bedrijfsgroepen) welke om diverse redenen niet 
zijn betrokken in het onderzoek. 

1. Philips bedrijven (eigen autonoom afvalstoffenmanagement). 

2. Veevoederindustrie. 

3. Leerlooierijen (wegens verstoring lopend onderzoek). 

4. Budelco (zeer specifieke eenduidige afvalstroom). 

5. Electriciteitsbedrijven* (vliegas, slakken). 

6. Delfstoffenindustrie*. 

7. Enkele grote bedrijven (grootteklasse > 10) (geen bereidheid tot 
medewerking). 

* Worden in CBS-statistieken wel meegenomen. 


