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Sectorplan 15 Glasvezelkabels 
 

I Afbakening 
 
Glasvezelkabels bestaan in hoofdzaak uit kunststoffen, glas en metalen. Met name in de oude 
generatie glasvezelkabels zijn metalen als koper en staal toegepast. Deze worden vervangen door 
kabels zonder metalen vanwege kwetsbaarheid bij blikseminslag. Als vochtbarrière wordt 
aluminium nog wel toegepast. Glasvezelkabels worden in hoofdzaak gebruikt in onder- en 
bovengrondse kabelnetwerken voor met name telecommunicatie. Glasvezelkabelrestanten komen 
vrij bij de productie van kabels en bij het aanleggen, onderhouden, vervangen en verwijderen van 
bekabeling.  
 
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… 

Overige soorten kabels Sectorplan 14:  Papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en 
restanten daarvan 

II Minimumstandaard voor verwerking  
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van glasvezelkabelrestanten is verbranden als 
vorm van verwijdering. 
 

III In- en uitvoer 
 
Het toetsingskader, de bezwaargronden en de bijbehorende procedures voor in- en uitvoer zijn 
opgenomen in hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' #link# van het beleidskader. De 
uitwerking voor glasvezelkabelrestanten is: 
 
(Voorlopige) verwijdering
Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. 
 
Uitvoer voor verbranden als vorm van verwijdering is in beginsel toegestaan. 
 
In- en uitvoer voor voorlopige verwijdering zijn in beginsel niet toegestaan op grond van nationale 
zelfverzorging wanneer als vervolghandeling een deel van de overgebrachte afvalstof wordt 
gestort.  
 
Invoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.  
 
Invoer voor verbranden als vorm van verwijdering is in beginsel toegestaan wanneer de verwerking 
in overeenstemming is met de Nederlandse minimumstandaard. 
 
(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 glasvezelkabelrestanten geldt dat iedere mate van storten in beginsel te hoog 
is om de overbrenging te rechtvaardigen omdat nuttige toepassing of verbranden als vorm van 
verwijdering 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 
 
Omvang afvalstof
De totale productie aan glasvezelkabelrestanten in de afvalfase in Nederland is niet goed bekend 
omdat in de monitoring het onderscheid tussen glasvezelkabelrestanten (dit sectorplan) en papier- 
en kunststofgeïsoleerde kabels (sectorplan 14) slechts ten dele te maken is. De hoeveelheid 
afvalstoffen die onder deze sectorplannen kan vallen bedraagt gezamenlijk ongeveer 57 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, dan 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 
170411 

Monitoring
De monitoring van glasvezelkabelrestanten vindt jaarlijks plaats op basis van de meldingen aan het 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer rapporteert jaarlijks over de 
monitoring en de resultaten #link#. 
 

V Overwegingen bij de minimumstandaard 
 
BREF
Bij het vaststellen van de minimumstandaard voor glasvezelkabelrestanten zijn de in het kader van 
de IPPC-richtlijn #link# opgestelde 'BBT-referentiedocumenten (BREFs)' betrokken. Deze 
documenten zijn in de Regeling aanwijzing BBT-documenten #link# aangewezen als documenten 
waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de BBT. In de BREF 'Glass 
Manufacturing Industry' wordt in paragraaf 5.12 opgemerkt dat recycling van procesafval moeilijk 
is gebleken en verder onderzoek wordt aanbevolen.  Voor glasvezelkabelrestanten 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
Met name vezels en gel bemoeilijken een hoogwaardiger verwerking van de 
glasvezelkabelreststoffen. Aangezien glasvezelkabelreststoffen steeds meer gebruikt worden is het 
van belang om het hergebruik van glasvezelkabelreststoffen te bevorderen. Laagwaardiger 
verwerking dan de minimumstandaard, d.w.z. storten van glasvezelkabelrestanten, is ongewenst. 
Hoogwaardiger verwerkingsmogelijkheden worden door marktpartijen onderzocht. Gelet op deze 
overwegingen is de minimumstandaard uit milieuoogpunt acceptabel. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van hoogwaardiger verwerkingsmethoden kan de minimumstandaard in de 
planperiode worden herzien. 

 
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
De wijze van verwerking in het buitenland is in een aantal gevallen laagwaardiger dan de 
minimumstandaard. Op grond van het beginsel van nationale zelfverzorging wordt uitvoer voor 
storten in beginsel echter niet toegestaan. Hiermee wordt voorkomen dat het vaststellen van deze 
minimumstandaard leidt tot grootschalige uitvoer naar laagwaardiger verwerking in het buitenland. 

 
Kosteneffectiviteit
Verwerken van glasvezelkabelrestanten volgens de minimumstandaard is algemeen aanvaard als 
haalbaar en kosteneffectief. 
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Specifieke aspecten / ontwikkelingen
In vergelijking tot LAP1 is de minimumstandaard niet gewijzigd. 
 
De minimumstandaard i.r.t. zeer schadelijke stoffen
Bij vaststelling van de minimumstandaarden in het LAP is het milieu één van de meegewogen 
aspecten (zie ook het hoofdstuk 'Minimumstandaard' #link# van het beleidskader). Hierbij is in het 
algemeen een gemiddelde of gebruikelijke samenstelling van de afvalstof als uitgangspunt 
gehanteerd. In een aantal gevallen is in de formulering van de minimumstandaard al expliciet 
rekening gehouden met het mogelijk voorkomen van schadelijke componenten. Het is echter niet 
ondenkbaar dat ook in andere gevallen specifieke verontreinigingen in partijen afval voorkomen.  
 
In het hoofdstuk 'Mengen' #link# van het beleidskader is aangegeven dat verspreiding van stoffen 
die zodanig gevaarlijk zijn dat ze onder geen beding in de stoffenkringloop mogen blijven circuleren 
moet worden voorkomen. Concreet gaat het om 
- persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) uit het Verdrag van Stockholm, 

geïmplementeerd met EU-Verordening EG/850/2004 #link#. 
- stoffen waarvan in het kader Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) #link# is bepaald dat 

zij voldoen aan de criteria voor stoffen van zeer ernstige zorg, op grond waarvan ze kandidaat 
zijn voor een totale uitfasering (autorisatie). 

 
Omdat deze zeer schadelijke stoffen niet terug in de kringloop mogen worden gebracht, mogen - 
op basis van genoemde regelgeving - geen handelingen worden verricht die kunnen leiden tot 
diffuse verspreiding van deze milieugevaarlijke stoffen. Dit kan betekenen dat verwerkingsvormen 
die voldoen aan de minimumstandaard in bepaalde gevallen alsnog niet kunnen worden 
toegestaan. Ook mogen partijen afval waarin deze milieugevaarlijke stoffen voorkomen niet 
worden gemengd met andere partijen afval, met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen 
wanneer dit kan leiden tot diffuse verspreiding van betreffende stoffen.  
 
Omdat de betreffende stoffen in veel soorten afval kunnen voorkomen en de geformuleerde 
minimumstandaarden in het algemeen zijn gebaseerd op een gemiddelde of gebruikelijke 
samenstelling, moet per situatie worden beoordeeld of (incidentele) aanwezigheid van deze stoffen 
te verwachten is. Bij het verlenen van vergunningen voor afvalverwerking wordt daarom van geval 
tot geval afgewogen of opnemen van specifieke vergunningvoorschriften noodzakelijk is. 
 

VI Beleid en regelgeving 
 

Nationale regelgeving en beleid
In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen #link# zijn geen bepalingen opgenomen 
over het storten van glasvezelkabelrestanten. Op grond van de algemene uitgangspunten van het 
afvalbeleid dient storten echter zoveel mogelijk te worden voorkomen 
 

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 #link# en het OESO-
besluit #link#. 
 
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 #link# of Verordening 

(EG) 740/2008 #link# 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 beschreven in hoofdstuk 
'Toetsingskader in- en uitvoer' #link# van het beleidskader. 
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Als in Verordening (EG) 1418/2007 of Verordening (EG) 740/2008 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' 
#link# van het beleidskader.  
 
Indicatief overzicht van codes op basis van de Groene lijst 

Codes op basis van Bijlage IX van het Verdrag 
van Bazel 

GE020 

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 in 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 

Y22 

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


