Gevaarlijk afval
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Tabel: Categorieën gevaarlijke afvalstoffen
Bijlage van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
1

oliefilters

2

fotografisch gevaarlijk afval:
(bleek-)fixeer

3

fotografisch gevaarlijk afval:
zwart-wit ontwikkelaar

4

fotografisch gevaarlijk afval:
kleurontwikkelaar

5

fotografisch gevaarlijk afval:
overige vloeistoffen

6

fotografisch gevaarlijk afval:
vast afval

7

afgewerkte olie

8

gebruikte metalen chemicaliënverpakkingen

9

vloeibare halogeenrijke2 koolwaterstoffen, met uitzondering van koudemiddelen, bestaande uit:
* tri (trichlooretheen)

2
Halogeenrijke afvalstof: afvalstof met een chloorgehalte van tenminste 4 gewichtsprocent of een fluorgehalte van
tenminste 0,5 gewichtsprocent.

* per (tetrachloorethaan)
* 1.1.1.-trichloorethaan
* tetra (tetrachloormethaan)
* methyleenchloride (dichloormethaan)
* broomhoudende koolwaterstoffen
* chloorhoudende koolwaterstoffen, fluor/broomvrij
* overige oplosmiddelen
* gechloreerde aromaten
* overige organische vloeistoffen
10

vloeibare halogeenrijke koolwaterstoffen bestaande uit koudemiddelen: chloorfluorkoolwaterstoffen

11

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit methanol en andere vloeibare alcoholen

12

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit ethylacetaat en andere alifatische acetaten

13

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit aceton en andere alifatische ketonen

14

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit petroleum (ether) en alifatische
koolwaterstoffen

15

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit tolueen, xyleen en benzeen

16

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit dioxaan

17

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit koelvloeistof en glycolen

18

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit organische zuren

19

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen, bestaande uit:
* siliconenolie
* tonervloeistof
* warmte-overdrachtvloeistof
* tensiden
* fenolen
* overige oplosmiddelen
* overige organische vloeistoffen

20

ijzerhoudend beitsbad

21

zinkhoudend beitsbad

22

zure beitsbaden, niet vallende onder cat. 20 of cat. 21, bestaande uit:
* zwavelzuurbeitsbad
* salpeterzuurbeitsbad
* fosforzuurbeitsbad
* fluorwaterstofzuurhoudend beitsbad
* overige zure beitsbaden

23

basische beitsbaden, niet vallende onder cat. 20 of cat. 21, bestaande uit:
* aluminiumbeitsbad
* overige basische beitsbaden

24

niet-reinigbaar straalgrit

25

reinigbaar straalgrit

26

loodaccu’s

27

batterijen

28

gasontladingslampen

29

kwikhoudende voorwerpen, bestaande uit meetinstrumenten (thermometers, barometers),
electrotechnische componenten (relais, schakelaars), e.d.

30

restanten laboratorium-chemicaliën

31

specifiek ziekenhuisafval

32

asbest en asbesthoudende afvalstoffen

33

spuitbussen

34

restanten bestrijdingsmiddelen

35

PCB-houdende vloeistoffen en PCB-houdende transformatoren, warmteoverdrachtsystemen,
hydraulische systemen, condensatoren, weerstanden en smoorspoelen

36

Overige gevaarlijke afvalstoffen

