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Activiteitenbesluit.
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Gemeenten zijn alleen

afval vindt u op de site van LMA.

afvalstromen. Hoe minder vervuild

verantwoordelijk voor de

de afvalstroom en hoe beter in
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naar beneden brengt.
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meeste gevallen een
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aan:

Alleen bij transporten van minder

(LAP)

dan 500 kg bedrijfsafval hoeft er

Meer informatie over deze

die zich inzetten voor een beter

afvalstroom vindt u in de

milieu door een goed

sectorplannen 11 (kunststof) en 41

materialenbeleid, Fmet speciale

(verpakkingen) van het LAP. Het

aandacht voor statiegeld en

sectorplan bestaat uit een

verpakkingen;

beleidstekst en een toelichting. De

www.recyclingnetwerk.nl.

beleidstekst gaat in op de

• Informatie over de

afbakening, de minimumstandaard

verpakkingenbelasting:

voor verwerking en de in- en uitvoer.

http://www.belastingdienst.nl/za

In de toelichting vindt u informatie

kelijk/verpakkingenbelasting

over de omvang van de afvalstroom,
de toepasselijke euralcodes, de
overwegingen bij de
minimumstandaard en het Europese
en nationale beleid en regelgeving.
Verdere informatie
• Voor vragen over het afvalbeleid

en de afvalregelgeving: Helpdesk
afvalbeheer (088-6027979, 9.0012.00 uur)
• Inzamelaars van

bedrijfsafvalstoffen per afvalstroom
in uw provincie: www.afvalgids.nl
• Vereniging Milieubeheer

Kunststofverpakkingen,
www.vmk.nl
• Inzamelsysteem voor kunststof

verpakkingsafval: Knapzak
• Inzameling bekertjes: Stichting

Disposables Benelux,
www.prodisposables.nl
• Stichting Nedvang, Collectieve

organisatie voor consumenten- en
bedrijfsverpakkingen. Bevat
informatie over het Besluit
verpakkingen en preregistratie;
www.nedvang.nl en Plastic Heroes
• Stichting Bedrijfsverpakkingen

Nederland (BVNL) richt zich op
bedrijven die voornamelijk
bedrijfsverpakkingen produceren of
importeren;
www.bedrijfsverpakkingen.nl.
• Het Recycling Netwerk is een

coalitie van (milieu) organisaties

