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1.

Inleiding

2.

Op de verwijdering van afvalstoffen zijn speciale
wetten en verordeningen van toepassing. Op de
verwijdering van bedrijfsafval kan een provinciale
verordening van toepassing zijn. De overheid schrijft
steeds meer voor, dat gevaarlijk afval gescheiden
moet worden gehouden van andere afvalstoffen.
De Wet Milieubeheer regelt, welke afvalstoffen als
gevaarlijk afval moeten worden beschouwd, wat
afgewerkte olie is, aan welke bedrijven gevaarlijk
afval moet worden afgegeven. Om milieuschade te
voorkomen, dienen we zorgvuldig om te gaan met
afval en er zorg voor te dragen, dat deze op een
juiste wijze worden ingezameld en hergebruikt.
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Scheiden van afval

Om de risico’s van schade aan het milieu te
voorkomen en het hergebruik van afvalstoffen te
bevorderen dienen verschillende afvalstoffen
gescheiden te worden ingezameld. Bij de meeste
bedrijven zijn speciale regels opgesteld voor het
gescheiden opslaan van afvalstoffen.
Maar ook in de privé-sfeer worden steeds meer
afvalstoffen gescheiden ingezameld (papier, plastic,
flessen, batterijen). Deze kunnen veelal worden
ingeleverd bij gemeentelijke inzamelstations.
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3.

Soorten afval.
5.

In iedere bedrijfstak komen verschillende afvalstoffen
vrij. Of een afvalstof gevaarlijk afval is of niet is
geregeld in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afval
(BAGA). Voorbeelden van verschillende afvalstromen
zijn:
 Bouw- en sloopafval
 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
 Elektrische kabels
 Papier
 Spuitbussen
 TL-buizen
 Batterijen
 Oud ijzer en non-ferrometalen
 Glas

KGA-afvalstoffen mogen alleen worden afgeven aan
bedrijven die een vergunning hebben voor het
inzamelen, opslaan en/of verwerken van gevaarlijke
afvalstoffen.
Ook particulieren dienen KGA-afval gescheiden te
houden van huishoudelijk afval. Hiervoor kan men
terecht bij inzamelstations van de gemeentelijke
reinigingsdienst.

6.
4.



Klein gevaarlijk afval (KGA)

Door de overheid is een speciale inzamelstructuur
ingesteld om te voorkomen dat dit afval tussen het
gewone afval terechtkomt waardoor schade aan het
milieu zou kunnen ontstaan. Enkele voorbeelden van
KGA-afvalstoffen zijn:
 Oplosmiddelen
 Asbest
 keramische wol
 Verdelgingsmiddelen
 Lijmen en siliconenkit
 Zuren en logen
 Batterijen
 Blikken met verf.
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Algemene veiligheidsregels
Houdt u aan de gestelde bedrijfsregels met
betrekking tot het scheiden van afval.
Gooi nooit KGA-afval in containers, die bestemd
zijn voor normaal bedrijfsafval. Wanneer
bijvoorbeeld KGA-afval zoals blikkenverf, lijm
siliconenkit in een oud ijzercontainer worden
gegooid, dan moet de gehele container als KGAafval worden afgevoerd. Dit neemt dan extra
verwerkingskosten voor het bedrijf met zich mee.
Asbesthoudende materialen moeten altijd
gescheiden worden ingezameld.
Voor metalen zoals oud ijzer, aluminium, koper,
e.d. zijn vaak aparte containers neergezet.

