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Zoning industriel d’Ehein 
B-4480               ENGIS 
 
 

NIET AANVAARD PRODUCTEN IN RECYFUEL 
 
 
Zijn toegelaten in de installatie: alle gevaarlijk afval, gebruikte oliën, niet gevaarlijk 
afval en baggerslib met uitzondering van de afvalstoffen die bij de volgende 
bepalingen worden genoemd. 
 
 
 
01 03   afval van de fysische en chemische verwerking van 

metaalhoudende mineralen 
01 03 04*  zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts 
 
06 07  afval van BFLG van halogenen en chemische processen met 

halogenen 
06 07 01* asbesthoudend afval van elektrolyse 
 
06 13   afval van niet elders genoemde anorganische chemische 

processen 
06 13 04*  afval van asbestverwerking 
 
10 03   afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie 
10 03 15* skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen 
 
10 05   afval van thermische processen in de zinkmetallurgie 
10 05 10*  dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijk hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen 
 
10 08   afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie 
10 08 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water 

gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen 
 
 
10 13   afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en 

pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt 
10 13 09*  afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat 
 
13 07   afval van vloeibare brandstoffen 
13 07 02*  benzine 
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14 06   afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen 

voor schuim/aërosolen 
14 06 01*  chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK’s, HFK’s 
 
 
16 01   afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met 

inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de 
sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van 
voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08) 

16 01 11*  remblokken die asbest bevatten 
 
16 02   afval van elektrische en elektronische apparatuur 
16 02 09*  transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten 
16 02 11*  afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of 

HFK's bevat 
16 02 12*  afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat 
 
16 04   afvalexplosieven 
16 04 01*  afvalmunitie 
16 04 02*  vuurwerkafval 
16 04 03*  overig explosief afval 
 
16 05   gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën 
16 05 04*  gassen in drukhouders (met inbegrip van halonen) die gevaarlijke 
stoffen bevatten 
 
16 09   oxiderende stoffen 
16 09 03*  peroxiden, bv. waterstofperoxide 
 
17 06   isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal 
17 06 01*  asbesthoudend isolatiemateriaal 
17 06 05*  asbesthoudend bouwmateriaal 
 
18 01   afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of 

preventie van ziektes bij de mens 
18 01 06*  chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten 
18 01 07  niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën 
18 01 08*  cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen 
18 01 09  niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen 
18 01 10*  amalgaamafval uit de tandheelkunde 
 
18 02   afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van 

ziektes bij dieren 
18 02 05*  chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten 
18 02 06  niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën 
18 02 07*  cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen 
18 02 08  niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen 
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20 96   overig stedelijk afval 
20 96 61  gemengd stedelijk afval 
 
 
H1. Ontplofbaar: Stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen 
ontploffen of voor stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen. 
 
H7. Kankerverwekkend: Stoffen en preparaten die door inademing of door 
opneming via de mond of de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker 
kunnen doen toenemen. 
 
H9. Infectueus: Stoffen die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen 
bevatten, waarvan bekend is of waarvan sterk wordt vermoed dat ze ziekten bij de 
mens of bij andere levende organismen veroorzaken. 
 
H10. Teratogeen: Stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via 
de mond of de huid niet-erfelijke misvormingen veroorzaken of de frequentie daarvan 
kunnen doen toenemen. 
 
H11. Mutageen: Stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de 
mond of de huid erfelijke genetische schade veroorzaken of de frequentie daarvan 
kunnen doen toenemen. 
 
H12. Stoffen en preparaten die in contact met water, lucht of zuur vergiftig of zeer 
vergiftig gas ontwikkelen. 
 -Afval van ziekenhuisactiviteiten en gezondheidszorgen van klasse B2; 
 -Dierlijk afval; 
 -PCB- of PCT-afval. 
 


