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Registreren en melden van afvalstoffen: hoe werkt het ? 
 
 
Vecom Industrial Services B.V. is een onderdeel van de Vecom Groep, en specialist op het gebied van 
verwerking van industrieel (gevaarlijk) afval. Een belangrijk deel van de activiteiten omvat het inzamelen en 
verwerken van spoelwaterstromen en zogenaamde ONO stromen (zuren, basen). Daarnaast biedt Vecom 
bedrijven in de vorm van het unieke  “Totaal Afval Management” concept, totaaloplossingen voor het volledige 
afvalstroombeheer, van afvalwater tot containerinzameling. 
 
    
 
Op 1 januari 2005 worden in het kader van de Wet Milieubeheer nieuwe 
regels van kracht voor het beheren van afvalstoffen welke in Nederland 
ingezameld, getransporteerd, be- en verwerkt worden. In deze nieuwe 
regelgeving (beter bekend als het “Besluit Melden”) zijn procedures 
opgenomen voor het registreren en melden van bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen. In dit Technical Bulletin leest u voor wie deze 
nieuwe regelgeving is bedoeld en welke verplichtingen/wijzigingen dit 
zal inhouden ten opzichte van de “oude” regelgeving. 
 
Waarom een nieuw systeem? 
Het vernieuwde, landelijke meldingsysteem komt in plaats van de huidige, 
inhoudelijk onderling vaak uiteenlopende provinciale regelingen. Het 
voornaamste doel van het nieuwe systeem is het bereiken van een uniforme 
en verbeterde handhaving, controle en toezicht op het transport en 
verwerking van afvalstoffen in heel Nederland. Daarnaast kan de overheid 
aan de hand van de geregistreerde gegevens het vigerende beleid 
(waaronder het Landelijk Afvalbeheers Plan) beter evalueren en zo nodig 
aanpassen. Als laatste zal het nieuwe meldingssysteem moeten leiden tot 
een vermindering van de administratieve lasten, zowel voor de ontdoener, 
transporteur als de verwerker van afval! 
 
Wie spelen een rol in het meldingssysteem? 
In principe krijgt elke partij welke een rol speelt in de logistieke keten rondom het transport van afvalstoffen met 
de nieuwe regels te maken: de producenten die zich van afvalstoffen ontdoen, transporteurs, be- en verwerkers 
van afvalstoffen, handelaars en bemiddelaars.  
 
Wie moeten er registreren en melden? 
In het stelsel van melden en registreren kunnen verschillende partijen worden onderscheiden: 

• Bedrijven die zich van afvalstromen ontdoen (primaire- en secundaire ontdoeners) 
• Bedrijven die afvalstoffen transporteren (vervoerders en inzamelaars) 
• Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken (ontvangers) 
• Bedrijven die in afvalstoffen handelen of bemiddelen (handelaars en bemiddelaars) 

 
 
 
Hoe werkt het registreren en melden in de praktijk? 
In de route welke het afval binnen het logistieke proces aflegt zijn er enkele momenten waarop registratie- en 
melding plaats dient te vinden: 
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1. Het omschrijven van de afvalstoffen en het toekennen van een afvalstroomnummer.  
 Wanneer u als klant een afvalstoom af wenst te voeren, dient u informatie over de samenstelling en herkomst van het 

afval aan de verwerker, lees Vecom, te verstrekken. In sommige gevallen is het verkrijgen van een representatief monster 
van het afval noodzakelijk om de beste verwerkingsmethode te bepalen. 

 Nadat u Vecom de opdracht heeft gegeven voor het afvoeren en verwerken van de afvalstof, zal er een uniek nummer 
aan de afvalstroom worden toegekend (het afvalstroomnummer). 

 
2. Het afvalstoffen begeleidingsbiljet. 
 Voor het afgeven, vervoer en ontvangst van het afval is een begeleidingsbiljet verplicht. Bij afgifte van het afval dient u het 

begeleidingsbiljet te ondertekenen (uw afgiftebewijs). Nadat het afval bij de verwerker, lees Vecom, is afgeleverd ontvangt 
u (samen met de factuur) een bewijs van ontvangst. 

 
3.  De melding aan de landelijke instantie. 
 Alle afvalstromen welke ter verwerking worden aangeboden worden elektronisch gemeld aan de landelijke 

meldingsinstantie. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een “eerste ontvangstmelding” en een “vervolgmelding”. 
 

 

 
 
Verplichtingen van de primaire ontdoener (bedrijf welke afvalstoffen produceert) 
In het geval uw bedrijf afvalstoffen produceert, en deze ter verwerking aanbiedt aan een gespecialiseerd 
inzamelings- en verwerkingsbedrijf als Vecom Industrial Services B.V., dient u rekening te houden met 
onderstaande verplichtingen: 
 

• U mag afvalstoffen alleen afgeven aan een persoon (bedrijf) welke daartoe bevoegd is; 
• U mag uitsluitend gebruik maken van vervoerders en/of inzamelaars die vermeld staan op de landelijke  

 VIHB lijst *; 
• Voorafgaand aan de afgifte van afvalstoffen verstrekt u een omschrijving van of levert u informatie over de 

 afvalstoffen aan de ontvanger; 
• Voorafgaand aan de afgifte krijgt u een afvalstroomnummer dat door de ontvanger wordt toegekend; 
• Per transport ondertekent u het ingevulde begeleidingsdocument bij afgifte; 
• U registreert de relevante gegevens op een zodanige wijze dat controle door de overheid mogelijk is; 
• Tenslotte bewaart u de relevante gegevens voor een periode van tenminste 5 jaar (bij voorkeur de roze 

 doorslag van de begeleidingsbrief). 
 

 
 
 
 
 
 
Auteur: Ing J.D. Verduyn (technisch directeur Vecom Industrial Services B.V.) 
Reacties en/of vragen: e-mail: tb@vecom.nl  of telefoon: +31 (0)10-5930299 

* VIHB lijst 
Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen moeten zich landelijk laten registreren op de 
zogenaamde VIHB lijst. Deze lijst kunt u vinden op de website www.niwo.nl. 
Vecom Industrial Services B.V. staat geregistreerd onder 500638 (locatie  Maassluis) en 503045 (locatie  Bergen op Zoom) 
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