
RICHTLIJN 2008/98/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE AFVALSTOFFEN

BIJLAGE I A: VERWIJDERINGSHANDELINGEN

D1 Storten op of in de bodem (bv. Op een vuilstortplaats, enz.)
D2 Uitrijden (bv. biologische afbraak van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.)
D3 Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of van natuurlijk gevormde holten, enz.)
D4 Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen, enz.)

D5
Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die van elkaar en van de omgeving afgeschermd zijn, 
enz.)

D6 Lozen/storten in wateren, behalve zeeën en oceanen
D7 Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodem

D8
Biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels onstaan die worden verwijderd 
op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methoden

D9
Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen of mengsels onstaan die worden 
verwijderd op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methoden (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.)

D10 Verbranding op het land
D11 Verbranding op zee
D12 Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.)
D13 Vermengen voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde handelingen
D14 Herverpakken voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 13 vermelde behandelingen

D15
Opslag in afwachting van een van de onder D 1 tot en met D 14 vermelde behandelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aan 
inzameling op de plaats van productie)

BIJLAGE II B: HANDELINGEN VAN NUTTIGE TOEPASSING

R1 Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking
R2 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen

R3
Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische 
omzettingsprocessen)

R4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen
R5 Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen
R6 Regeneratie van zuren of basen
R7 Terugwinnning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan
R8 Terugwinning van bestanddelen van katalysatoren
R9 Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie
R10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering
R11 Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R 1 tot en met R 10 genoemde handelingen vrijgekomen
R12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen

R13
Opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R 1 tot en met R 12 genoemde handelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag 
voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie


