
TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) 

- 1 -

Sectorplan 45 Brandblussers 
 

I Afbakening 
 
Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. 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…  

Drukhouders niet zijnde brandblussers Sectorplan 44: Gasflessen en overige 
drukhouders 

Halonen Sectorplan 70: CFK’s, HCFK’s, HFK’s en halonen 

Brandblussers die als afvalstof worden 
aangemerkt en worden gebruikt voor 
instructiedoeleinden 

Beleidskader  

II Minimumstandaard voor verwerking 
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van brandblussers met een inhoud van 
maximaal 1 kg is verwijderen door verbranden. 
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van brandblussers met een inhoud groter dan 1 
kg is nuttige toepassing van de lege brandblusser in de vorm van materiaalhergebruik.  
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van blusmiddel is materiaalhergebruik. Indien 
hergebruik van het blusmiddel niet mogelijk is, is de minimumstandaard voor: 
- koolzuurgas: aflaten in de atmosfeer; 
- bluspoeder: verwijderen door storten; 
- schuimblusmiddelen: verwijderen door verbranden (lozen is niet 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' #link# van het beleidskader. De 
uitwerking voor brandblussers is:  

(Voorlopige) verwijdering
Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. 
 
Uitvoer van brandblussers met een inhoud van maximaal 1 kg voor andere vormen van 
(voorlopige) verwijdering dan storten is in beginsel toegestaan. 
 
Uitvoer van brandblussers met een inhoud groter dan 1 kg voor andere vormen van (voorlopige) 
verwijdering dan storten is in beginsel niet toegestaan, omdat nuttige toepassing mogelijk is. 
 
Invoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging en/of nationale wettelijke bepalingen 
in beginsel niet toegestaan.  

Invoer van brandblussers met een inhoud groter dan 1 kg voor andere vormen van (voorlopige) 
verwijdering dan storten is in beginsel niet toegestaan omdat de verwerking niet in 
overeenstemming is met de Nederlandse minimumstandaard. 
 
Invoer van brandblussers met een inhoud van maximaal 1 kg voor andere vormen van (voorlopige) 
verwijdering dan storten is in beginsel toegestaan wanneer de verwerking in overeenstemming is 
met de Nederlandse minimumstandaard. 
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(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. Het toetsingskader hiervoor is paragraaf 12.6 #link# van het beleidskader.  

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
Bij brandblussers wordt onderscheid gemaakt in schuimblussers, koolzuurblussers, poederblussers 
(met BC- of ABC-poeder) en halonblussers. Daarnaast worden zeer kleine blusapparaten op de 
markt gebracht (inhoud < 1 kg) met diverse andere stoffen en/of gassen. 
 
Een brandblusser wordt beschouwd als een verpakking met inhoud. Voor de vraag of sprake is van 
gevaarlijk afval moet de samenstelling van de inhoud (exclusief de verpakking) worden bepaald en 
getoetst aan de Europese Afvalstoffenlijst #link#. ABC-bluspoeder en BC-bluspoeder zijn geen 
gevaarlijk afval. De inhoud van schuimblussers kan zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval 
zijn.  
 
Eenvoudig afgelaten brandblussers 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. Niet geheel lege, in het afvalstadium geraakte brandblussers die gevuld waren met 
gevaarlijke stoffen worden dan ook aangemerkt als gevaarlijk afval. Voor de restinhoud van 
eenvoudig afgelaten brandblussers geldt de minimumstandaard voor het be- en verwerken van 
blusmiddel. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen mogen brandblussers slechts in het circuit voor materiaalhergebruik 
worden gebracht, nadat zij zijn geleegd en – als de inhoud een gevaarlijke afvalstof was – zijn 
gereinigd. In het afvalstadium geraakte brandblussers worden door de producenten of leveranciers 
onklaar gemaakt en ontmanteld. Bij demontage van onbruikbare brandblusmiddelen wordt 
onderscheid gemaakt in brandblussers onder druk en brandblussers voorzien van een ingebouwd 
drukgaspatroon. In het eerste geval moet de druk worden afgelaten, in het tweede geval wordt de 
patroon (veelal gevuld met koolzuurgas) verwijderd en zo mogelijk hergebruikt. Indien de patroon 
niet kan worden hergebruikt, moet de druk worden afgelaten en het metaal in het 
hergebruikscircuit worden gebracht. De lege brandblusser moet worden afgevoerd voor nuttige 
toepassing. 
 
Omvang afvalstof
De totale productie aan brandblussers in de afvalfase in Nederland bedraagt ongeveer 0,9 kton 
(situatie 2006). 
 
Euralcodes 
Voor de feitelijke afbakening is paragraaf I van het sectorplan bepalend. De in onderstaand 
overzicht genoemde Euralcodes kunnen 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 
160504, 160505 

Monitoring
De monitoring van brandblussers vindt jaarlijks plaats op basis van 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 brandblussers 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. Voor brandblussers 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. 
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Hoogwaardigheid van verwerking
De minimumstandaard voor lege brandblussers en het blusmiddel 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' 
#link# van het beleidskader). Verwerking van lege brandblussers en blusmiddel volgens de 
minimumstandaard vermindert het gebruik van primaire grondstoffen, zonder dat bewerkingen van 
de reststoffen nodig zijn met grote negatieve gevolgen voor het milieu. De minimumstandaard is 
daarom milieuhygiënisch gezien gewenst. 
 
Lozen van schuimblusmiddelen op het riool is niet toegestaan, aangezien dat leidt tot hinderlijke 
schuimvorming in het riool en op de afvalwaterzuivering (AWZI). Bovendien worden de 
gehalogeneerde surfactanten (= oppervlakteactieve stoffen) in de AWZI niet afgebroken. 
 
Relatie tot de praktijk in Nederland
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 brandblussers volgens de minimumstandaard is algemeen aanvaard als haalbaar en 
kosteneffectief. 
 
Relatie tot de minimumstandaard in LAP1
In vergelijking tot LAP1 is de minimumstandaard inhoudelijk niet gewijzigd. 
 

VI Beleid en regelgeving 
 
Nationale regelgeving en beleid

Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen 
De Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen #link# beoogt een zo 
hoogwaardig mogelijke verwerking van afvalstoffen te stimuleren door verschillende categorieën 
van gevaarlijke afvalstoffen te scheiden en gescheiden te houden. Brandblussers vallen onder 
categorie 41 of 42 van de Regeling en moeten gescheiden worden gehouden van andere 
(gevaarlijke) afvalstoffen. Verzoeken op basis van de regeling om brandblussers te mogen mengen 
met andere afvalstoffen worden alleen gehonoreerd wanneer dit de verwerking volgens de 
minimumstandaard van zowel brandblussers als van de afvalstof waarmee wordt gemengd niet 
frustreert. Hiertoe worden zonodig voorwaarden aan de toestemming verbonden 
 
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen #link# is bepaald dat het storten van 
gasflessen en overige drukhouders (categorie 34) 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 van de Raad van 12 december 1991 
betreffende gevaarlijke afvalstoffen #link#. Brandblussers kunnen hieronder vallen. Bluspoeder 
valt niet onder de categorie “gasflessen en overige drukhouders” en mag daarom conform de 
minimumstandaard worden gestort. 
 

VII Achtergronden bij in- en uitvoer 
 
Indeling op basis van Oranje lijst van afvalstoffen 
Hieronder is een indicatief overzicht gegeven van codes van de Oranje lijst van afvalstoffen (bijlage 
IV van Verordening (EG) 1013/2006 #link#) 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#. Voor overbrenging van die afvalstoffen moet altijd de procedure van voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming worden gevolgd. De procedure is beschreven in 
hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' #link# van het beleidskader.  
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Indicatief overzicht van codes op basis van de Oranje lijst 

Codes op basis van Bijlage VIII van het Verdrag 
van Bazel 

A4080 

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 Annex I van het Verdrag van 
Bazel 

Y15, Y45 

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


