Overzichtstabel codes en procedures
Legende kleurcodes:
-

Groen: algemene informatieverplichting (bijlage VII-formulier)
Oranje: procedure van voorafgaande kennisgeving en toestemming
Rood: verbod
Grijs: standaard geldt de procedure van voorafgaande kennisgeving en toestemming, tenzij anders
aangegeven in Verordening (EG) 1418/2007, zoals gewijzigd door Verordening (EG) 2021/1840

Grensoverschrijdende afvaltransporten intra EU
-

Voor kunststofafval dat ingedeeld kan worden onder EU3011 of mengsels van EU3011 geldt de
algemene informatieverplichting (Bijlage VII-formulier volgens art. 18 EVOA);
Voor kunststofafval dat ingedeeld moet worden onder EU48 of AC300 (kunststofafval met gevaarlijke
eigenschappen) geldt de kennisgevingsprocedure (art. 4 EVOA);

EU3011 kunststofafval
Het hieronder vermelde kunststofafval mits het nagenoeg vrij is van
verontreiniging en andere soorten afval*:
–

–

–

kunststofafval nagenoeg uitsluitend** bestaande uit één
niet-gehalogeneerd polymeer, met inbegrip van de volgende
polymeren, maar daartoe niet beperkt:
–

polyethyleen (PE)

–

polypropyleen (PP)

–

polystyreen (PS)

–

acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)

–

polyethyleentereftalaat (PET)

–

polycarbonaat (PC)

–

polyether

kunststofafval nagenoeg uitsluitend** bestaande uit één
uitgehard hars of condensatieproduct, met inbegrip van de
volgende harsen, maar daartoe niet beperkt:
–

ureumformaldehydeharsen

–

fenolformaldehydeharsen

–

melamineformaldehydeharsen

–

epoxyharsen

–

alkydharsen

kunststofafval nagenoeg uitsluitend** bestaande uit één van
de volgende gefluoreerde polymeren***:
–

perfluorethyleen/propyleen (FEP)

–

perfluoralkoxyalkanen: PFA en MFA

–

polyvinylfluoride (PVF)

–

polyvinylideenfluoride (PVDF)

–

polytetrafluorethyleen (PTFE)

* Zie Correspondents’ guidelines n° 12
** Zie Correspondents’ guidelines n°
12
*** Met uitzondering van afval na
consumptie

–

polymeren van vinylchloride (PVC)

Mengsels van EU3011:
a)

mengsels van afvalstoffen vallend onder code EU3011 en
vermeld onder niet-gehalogeneerde polymeren;
b) mengsels van afvalstoffen vallend onder code EU3011 en
vermeld onder uitgehard hars of condensatieproducten;
c) mengsels van afvalstoffen vallend onder code EU3011 en
vermeld onder perfluoralkoxyalkanen”.
EU48:
kunststofafval dat niet onder code AC300 in deel II of code EU3011
in bijlage III, deel I, valt, alsook mengsels van kunststofafval die niet
onder bijlage IIIA, punt 4, vallen.
AC300:
kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, dat in bijlage I
genoemde bestanddelen bevat of daarmee verontreinigd is in zulke
mate dat het een eigenschap als bedoeld in bijlage III vertoont (zie
de vergelijkbare code EU3011 in bijlage III, deel I, en de vergelijkbare
code EU48 in deel I)”*.

Zie Correspondents’ guidelines n° 12

* Zie Correspondents’ guidelines n° 12

Uitvoer en invoer van en naar (niet-EU) OESO-landen:
-

-

Voor kunststofafval dat moet worden ingedeeld onder AC300 (kunststofafval met gevaarlijke
eigenschappen) of Y48 geldt de kennisgevingsprocedure (overeenkomstig artikel 38 EVOA), tenzij
strengere procedure gemeld aan het OESO-secretariaat door betrokken niet-EU OESO-land;
Voor kunststofafval dat ingedeeld kan worden onder B3011 geldt de algemene informatieverplichting
(Bijlage VII, overeenkomstig 42 en 45 van de EVOA), tenzij strengere procedure gemeld aan het OESOsecretariaat door betrokken niet-EU OESO-land.

B3011 kunststofafval
Het hieronder vermelde kunststofafval, mist het bestemd is voor
milieuverantwoorde recycling* en nagenoeg vrij is van
verontreiniging en andere soorten afval**:
–
kunststofafval nagenoeg uitsluitend*** bestaande uit één
niet-gehalogeneerd polymeer, met inbegrip van de volgende
polymeren, maar daartoe niet beperkt:
–
polyethyleen (PE)
–
polypropyleen (PP)
–
polystyreen (PS)
–
acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
–
polyethyleentereftalaat (PET)
–
polycarbonaat (PC)
–
polyether
–
kunststofafval nagenoeg uitsluitend*** bestaande uit één
uitgehard hars of condensatieproduct, met inbegrip van de
volgende harsen, maar daartoe niet beperkt:
–
ureumformaldehydeharsen
–
fenolformaldehydeharsen
–
melamineformaldehydeharsen
–
epoxyharsen
–
alkydharsen

* het kunststofafval moet rechtstreeks
worden overgebracht naar een
recyclage-inrichting (R3). Eénmalige
tijdelijke opslag op één locatie is
toegestaan wanneer dit wordt gevolgd
door recyclage (dit moet contractueel
worden aangetoond).
** Zie Correspondents’ guidelines n°
12
*** Zie Correspondents’ guidelines n°
12
**** Met uitzondering van afval na
consumptie
***** Recyclage (R3) met
voorafgaande sortering. Eénmalige
tijdelijke opslag op één locatie is
toegestaan wanneer dit wordt gevolgd
door recyclage (dit moet contractueel
worden aangetoond).

–

kunststofafval nagenoeg uitsluitend*** bestaande uit één
van de volgende gefluoreerde polymeren****:
–
perfluorethyleen/propyleen (FEP)
–
perfluoralkoxyalkanen:
–
tetrafluorethyleen/perfluoralkyl-vinylether (PFA)
–
tetrafluorethyleen/perfluormethyl-vinylether
(MFA)
–
polyvinylfluoride (PVF)
–
polyvinylideenfluoride (PVDF)
Mengsels van kunststofafval, bestaande uit polyethyleen (PE),
polypropyleen (PP) en/of polyethyleentereftalaat (PET), mits zij
bestemd zijn voor afzonderlijke recycling***** van elk materiaal op
milieuverantwoorde wijze en nagenoeg vrij zijn van verontreiniging
en andere soorten afval**.
Zie Correspondents’ guidelines n° 12

Y48:
Kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, met
uitzondering van kunststofafval dat gevaarlijk afval is (zie code
A3210) en kunststofafval dat onder B3011 valt. Omvat ook PVC.

AC300:

* Zie Correspondents’ guidelines n° 12

kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, dat in bijlage I
genoemde bestanddelen bevat of daarmee verontreinigd is in zulke
mate dat het een eigenschap als bedoeld in bijlage III vertoont (zie
de vergelijkbare code EU3011 in bijlage III, deel I, en de vergelijkbare
code EU48 in deel I)”.

Uitvoer en invoer van en naar niet-OESO landen:
-

De uitvoer van kunststofafval dat moet worden ingedeeld onder A3210 (kunststofafval met gevaarlijke
eigenschappen) of Y48 is verboden (overeenkomstig artikel 36 EVOA);
Let op! Er is geen verbod op de invoer van kunststofafval in de EU dat valt onder code A3210 of Y48.
Hiervoor moet de kennisgevingsprocedure worden gevolgd;
De uitvoer van B3011 valt onder de bepalingen van artikel 37 van de EVOA. Standaard geldt de
procedure van voorafgaande kennisgeving en toestemming, tenzij anders aangegeven in Verordening
(EG) 1418/2007, zoals gewijzigd door Verordening (EG) 2021/1840. Niet-OESO landen kunnen
aangeven via welke procedure ze kunststofafval onder B3011 willen aanvaarden: kennisgeving,
algemene informatieverplichting (bijlage VII) of verbod. Vaak hebben deze landen ook nog eigen
controleprocedures, hiervoor kan u best informeren bij de bevoegde autoriteit van het land van
bestemming.

B3011 kunststofafval
Het hieronder vermelde kunststofafval, mist het bestemd is voor
milieuverantwoorde recycling* en nagenoeg vrij is van
verontreiniging en andere soorten afval**:
–
kunststofafval nagenoeg uitsluitend*** bestaande uit één
niet-gehalogeneerd polymeer, met inbegrip van de volgende
polymeren, maar daartoe niet beperkt:
–
polyethyleen (PE)
–
polypropyleen (PP)
–
polystyreen (PS)
–
acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
–
polyethyleentereftalaat (PET)

* het kunststofafval moet rechtstreeks
worden overgebracht naar een
recyclage-inrichting (R3). Eénmalige
tijdelijke opslag op één locatie is
toegestaan wanneer dit wordt gevolgd
door recyclage (dit moet contractueel
worden aangetoond).
** Zie Correspondents’ guidelines n°
12

–
polycarbonaat (PC)
–
polyether
–
kunststofafval nagenoeg uitsluitend*** bestaande uit één
uitgehard hars of condensatieproduct, met inbegrip van de
volgende harsen, maar daartoe niet beperkt:
–
ureumformaldehydeharsen
–
fenolformaldehydeharsen
–
melamineformaldehydeharsen
–
epoxyharsen
–
alkydharsen
–
kunststofafval nagenoeg uitsluitend*** bestaande uit één
van de volgende gefluoreerde polymeren****:
–
perfluorethyleen/propyleen (FEP)
–
perfluoralkoxyalkanen:
–
tetrafluorethyleen/perfluoralkyl-vinylether (PFA)
–
tetrafluorethyleen/perfluormethyl-vinylether
(MFA)
–
polyvinylfluoride (PVF)
–
polyvinylideenfluoride (PVDF)
Mengsels van kunststofafval, bestaande uit polyethyleen (PE),
polypropyleen (PP) en/of polyethyleentereftalaat (PET), mits zij
bestemd zijn voor afzonderlijke recycling***** van elk materiaal op
milieuverantwoorde wijze en nagenoeg vrij zijn van verontreiniging
en andere soorten afval**.

*** Zie Correspondents’ guidelines n°
12

Y48:

Zie Correspondents’ guidelines n° 12

**** Met uitzondering van afval na
consumptie
***** Recyclage (R3) met
voorafgaande sortering. Eénmalige
tijdelijke opslag op één locatie is
toegestaan wanneer dit wordt gevolgd
door recyclage (dit moet contractueel
worden aangetoond).

Kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, met
uitzondering van kunststofafval dat gevaarlijk afval is (zie code
A3210) en kunststofafval dat onder B3011 valt. Omvat ook PVC.

A3210:
kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, dat in bijlage I
genoemde bestanddelen bevat of daarmee verontreinigd is in zulke
mate dat het een eigenschap als bedoeld in bijlage III vertoont (zie
de vergelijkbare code B3011 in lijst B van dit deel, en code Y48 in
deel 3, lijst A).

* Zie Correspondents’ guidelines n° 12

