
TEKST SECTORPLAN 50 (onderdeel LAP) 
 

 

Sectorplan 50 LPG-tanks 
 
 
I Afbakening  
 
LPG-tanks komen vrij bij de demontage van autowrakken, en bestaan in hoofdzaak uit metalen. 
 
Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat afvalstoffen die overeenkomsten vertonen 
met de afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet vallen onder dit sectorplan. 
 
Voor deze afvalstoffen zie… 

Gasflessen en andere drukhouders Sectorplan 44: Gasflessen en overige drukhouders 

Brandblussers Sectorplan 45: Brandblussers 

Autowrakken Sectorplan 51: Autowrakken 

 
 
II Minimumstandaard voor verwerking  
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van LPG-tanks is nuttige toepassing van de LPG-
resten en nuttige toepassing van de tank in de vorm van produkt- of materiaalhergebruik. 
 
Indien mogelijk moeten LPG-tanks als produkt worden hergebruikt. De aanwezigheid van het ECE-
keurmerk is mede bepalend bij het beoordelen of een tank voor produkthergebruik in aanmerking 
komt. Zonodig kan de tank bij twijfel een herkeuring ondergaan. Wanneer produkthergebruik niet 
mogelijk is, is materiaalhergebruik toegestaan. 
 
 
III In- en uitvoer 
 
Het toetsingskader, de bezwaargronden en de bijbehorende procedures voor in- en uitvoer zijn 
opgenomen in hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' van het beleidskader. De uitwerking voor 
LPG-tanks is: 
 
(Voorlopige) verwijdering 
Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. 
 
Uitvoer voor andere vormen van (voorlopige) verwijdering dan storten is in beginsel niet 
toegestaan, omdat nuttige toepassing mogelijk is. 
 
Invoer voor verwijdering is in beginsel niet toegestaan, omdat: 
- storten niet is toegestaan op grond van nationale wettelijke bepalingen en/of omdat de 

overbrenging voor storten niet is toegestaan op grond van nationale zelfverzorging, en 
- voorlopige verwijdering een te storten restfractie oplevert en het storten van de restfractie niet 

is toegestaan op grond van nationale wettelijke bepalingen en/of omdat de overbrenging voor 
storten niet is toegestaan op grond van nationale zelfverzorging. 

 
(Voorlopige) nuttige toepassing 
Uitvoer voor (voorlopige) nuttige toepassing is in beginsel toegestaan, tenzij uiteindelijk zoveel van 
de overgebrachte afvalstof wordt gestort dat de mate van nuttige toepassing de overbrenging niet 
rechtvaardigt. Voor LPG-tanks geldt dat iedere mate van storten in beginsel te hoog is om de 
overbrenging te rechtvaardigen omdat nuttige toepassing mogelijk is. 
 
Invoer voor (voorlopige) nuttige toepassing is in beginsel toegestaan wanneer de verwerking in 
overeenstemming is met de Nederlandse minimumstandaard. 
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IV Achtergrond afbakening en omvang van de stroom 
 

Algemene aspecten 
Om explosies bij het verwerken van autowrakken in shredders te voorkomen moeten LPG-tanks 
(en overige drukhouders) uit autowrakken worden verwijderd (zie sectorplan 51 'autowrakken'). 
Zowel (gedeeltelijk) gevulde als ‘lege’1 LPG-tanks moeten voor verwerking worden afgegeven aan 
een vergunninghouder. LPG-tanks worden ontgast (waarna de tank geen gevaarlijk afval meer is), 
waarbij het LPG wordt opgeslagen en weer gebruikt als brandstof. De ontgaste tanks worden 
gereinigd. Vervolgens wordt beoordeeld in hoeverre de tank geschikt is voor product- danwel 
materiaalhergebruik. In geval van materiaalhergebruik worden het staal van de tanks, het koper en 
de messing van de appendages en kabels gescheiden op soort en hergebruikt in de 
metaalindustrie. 
 
Omvang afvalstof 
Volgens opgave van ARN (jaarverslag) bedroeg het aanbod aan LPG-tanks in de afvalfase in 
Nederland ongeveer 0,18 kton (situatie 2006). 
 
Euralcodes 
Voor de feitelijke afbakening is paragraaf I van het sectorplan bepalend. De in onderstaand 
overzicht genoemde Euralcode kan betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit 
sectorplan. Deze opsomming is indicatief. Wanneer aard en/of herkomst van een afvalstof in 
overeenstemming zijn met paragraaf I van het sectorplan, is niet van belang of de voor de 
afvalstof gehanteerde Euralcode al dan niet in dit sectorplan of in andere sectorplannen wordt 
genoemd.  
 
Indicatief overzicht van Euralcodes 
160116 

 
Een meer uitgebreide toelichting op de relatie tussen Euralcodes en de verschillende onderdelen 
van het LAP vindt u hier. In de Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst treft u niet alleen de totale 
lijst met Euralcodes aan, maar tevens de manier waarop in concrete gevallen de van toepassing 
zijnde Euralcode moet worden bepaald. In artikel 4 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst is 
uitgewerkt hoe moet worden omgegaan met zogenaamde complementaire categorieën, waarbij 
afhankelijk van de situatie soms een code moet worden gekozen voor gevaarlijk afval en in andere 
gevallen een code voor niet-gevaarlijk afval. Beide regelingen zijn nog eens verder uitgewerkt en 
toegelicht in de door VROM uitgegeven Handreiking Eural. 
 
Monitoring 
De monitoring van LPG-tanks en overige gasdrukhouders vindt jaarlijks plaats op basis van 
meldingen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer 
rapporteert jaarlijks over de monitoring en de resultaten. 

 
 
V Overwegingen bij de minimumstandaard 
 
BREF 
Bij het vaststellen van de minimumstandaard voor LPG-tanks zijn de in het kader van de IPPC-
richtlijn opgestelde 'BBT-referentiedocumenten (BREFs)' betrokken. Deze documenten zijn in de 
Regeling aanwijzing BBT-documenten aangewezen als documenten waarmee rekening gehouden 
moet worden bij het bepalen van de BBT. Voor LPG-tanks zijn geen als BBT aangemerkte 
bepalingen gevonden over de wijze waarop deze afvalstof verwerkt moet worden. De IPPC-richtlijn 
en daarop gebaseerde BREF’s hebben dan ook geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van 
bepaalde methoden van verwerking zoals deze in de minimumstandaard wordt vastgelegd. 
  
Hoogwaardigheid van verwerking 
De minimumstandaard voor LPG-tanks sluit aan bij het streven naar het sluiten van kringlopen en 
het nuttig toepassen van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze en met zo min 
mogelijk verlies aan kwaliteit (zie ook het hoofdstuk 'Ketengericht afvalbeleid' van het 

                                               
1  Eenvoudig afgelaten drukhouders zijn per definitie niet leeg. Zonder spoelen blijft een rest van de inhoud 

achter met een dampspanning die vrijwel gelijk is aan die van de atmosfeer waarin wordt afgelaten. 
 

http://www.lap2.nl/sn_documents/files/02%20Leeswijzers%20sectorplannen/toel01%20relatie%20sectorplannen-euralcodes.pdf
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=REGELING%20INTEGRALE%20TEKST%20AFVALSTOFFENLIJST
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=REGELING%20EUROPESE%20AFVALSTOFFENLIJST
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Eural/Handreiking%20eural%20VROM%202001.pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/04%20Rapporten/monitoring/UA_2009-03_NAIC_2000-2007.pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Richtlijn%202008_1_EG%20inzake%20ge%C3%AFntegreerde%20preventie%20en%20bestrijding%20van%20verontreiniging%20(IPPC).pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Richtlijn%202008_1_EG%20inzake%20ge%C3%AFntegreerde%20preventie%20en%20bestrijding%20van%20verontreiniging%20(IPPC).pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018915/
http://www.lap2.nl/beleidskader.asp?i=14
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beleidskader). Verwerking van LPG-tanks volgens de minimumstandaard vermindert het gebruik 
van primaire grondstoffen, zonder dat bewerkingen van de reststoffen nodig zijn die grote 
negatieve gevolgen voor het milieu hebben. De minimumstandaard is daarom milieuhygiënisch 
gezien gewenst. 
 
Relatie tot de praktijk in Nederland / uitvoerbaarheid / bedrijfszekerheid 
De minimumstandaard sluit aan bij een bestaande wijze van verwerking en is daarmee uitvoerbaar 
en bedrijfszeker. 
 
Relatie minimumstandaard en gebruikelijke verwerking in het buitenland 
Het niveau van verwerking dat in de minimumstandaard is vastgelegd komt overeen met de 
gangbare wijze van verwerking in het buitenland. De minimumstandaard leidt daarom niet tot een 
ongelijk speelveld tussen Nederland en de omringende landen. 
 
Kosteneffectiviteit 
Verwerken van LPG-tanks volgens de minimumstandaard is algemeen aanvaard als haalbaar en 
kosteneffectief.  
 
Specifieke aspecten / ontwikkelingen 
In vergelijking tot LAP1 is de minimumstandaard niet gewijzigd. 
 
 
VI Beleid en regelgeving 
 
Besluit beheer autowrakken 
Op de verwijdering van LPG-tanks is de Europese Richtlijn Autowrakken van toepassing.. De 
Europese Richtlijn betreffende autowrakken is in 2002 geïmplementeerd met het Besluit beheer 
autowrakken (zie verder sectorplan 51 Autowrakken). 
 
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is bepaald (categorie 34) dat het storten 
van gasflessen en overige drukhouders niet is toegestaan, indien sprake is van afvalstoffen die 
ontplofbaar, corrosief, oxiderend, licht ontvlambaar of ontvlambaar zijn, zoals omschreven in 
bijlage III bij Richtlijn nr. 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. Voorzover LPG-tanks 
nog onder druk staan, kan daarom sprake zijn van een stortverbod. 
 
 
VII Achtergronden bij in- en uitvoer 
  
Indeling op basis van Groene lijst van afvalstoffen 
Hieronder is een indicatief overzicht gegeven van codes van de Groene lijst van afvalstoffen 
(bijlage III van Verordening (EG) 1013/2006) die voor afvalstoffen van dit sectorplan aan de orde 
kunnen zijn. De codes zijn ontleend uit de bijlagen van het Verdrag van Bazel en het OESO-besluit. 
 
Als een code van de Groene lijst van afvalstoffen van toepassing is, hoeft voor de overbrenging van 
die afvalstoffen de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming niet te 
worden gevolgd, mits de afvalstoffen worden overgebracht: 
- voor nuttige toepassing, én  
- tussen landen die partij zijn bij het OESO-besluit, óf 
- naar een niet-OESO-land dat op grond van Verordening (EG) 1418/2007 heeft aangegeven 

deze afvalstoffen te willen ontvangen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en 
toestemming. 

Bij de overbrenging moet wel informatie aanwezig zijn als bedoeld in artikel 18 van Verordening 
(EG) 1013/2006 (een ingevuld formulier uit bijlage VII). De procedure is nader beschreven in 
hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' van het beleidskader. 
 
Als in Verordening (EG) 1418/2007 voor de overbrenging van afvalstoffen van de Groene lijst is 
aangegeven dat voor de overbrenging van die afvalstoffen de procedure van voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming moet worden gevolgd, dan is deze procedure vereist. De 
procedure is beschreven in hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' van het beleidskader. 
 

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Richtlijn%202000_53_EG%20betreffende%20autowrakken.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013707/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013707/
http://www.lap2.nl/sectorplan.asp?b=32
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094/
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Richtlijn%2091_689_EEG%20betreffende%20gevaarlijke%20afvalstoffen.pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Verordening%201013_2006%20betreffende%20de%20overbrenging%20van%20afvalstoffen.pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Basel%20Convention.pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/OECD%20Decision%20C(2001)107%20concerning%20the%20control%20of%20transboundary%20movements%20of%20wastes%20destinated%20for%20recovery%20operations.pdf
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/03%20Wet-%20en%20regelgeving/Internationaal/Verordening%201418_2007.pdf
http://www.lap2.nl/beleidskader.asp?i=24
http://www.lap2.nl/beleidskader.asp?i=24
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Indicatief overzicht van codes op basis van de Groene lijst 

Codes op basis van bijlage IX van het Verdrag 
van Bazel 

B1250 

 
Code B1250 is van toepassing op LPG-tanks indien de tank geen resten LPG bevat. Als er wel 
resten LPG aanwezig zijn in de LPG-tanks, dan is geen code van de Groene lijst of Oranje lijst 
(bijlage IV van Verordening (EG) 1013/2006) voor de afvalstoffen vermeld. Voor overbrenging van 
LPG-tanks met resten LPG moet altijd de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en 
toestemming worden gevolgd. De procedure is beschreven in hoofdstuk 'Toetsingskader in- en 
uitvoer' van het beleidskader. 
 
Indeling op basis van bijlage I van het Verdrag van Bazel (Y-code)  
Op basis van het Verdrag van Bazel zijn gevaarlijke afvalstoffen in te delen onder categorieën van 
Y-codes. Lidstaten van de Gemeenschap dienen aan de hand van onder meer de Y-codes aan de 
Europese Commissie te rapporteren hoeveel en welke gevaarlijke afvalstoffen zijn overgebracht. 
Hieronder is een indicatief overzicht gegeven van categorieën van Y-codes van bijlage I van het 
Verdrag van Bazel die op de afvalstoffen van toepassing kunnen zijn. 
 
Indicatief overzicht van Y-codes op basis van bijlage I van het Verdrag van Bazel 

Codes op basis van bijlage I van het Verdrag 
van Bazel 

Y15 

 
Vermeld de code van de Groene of Oranje lijst èn de Y-code altijd bij kennisgevingen. 

http://www.lap2.nl/beleidskader.asp?i=24
http://www.lap2.nl/beleidskader.asp?i=24
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