Binnenlands groene lijst afvaltransport
(niet-grensoverschrijdend)
Indien u een kunststof uitval- en/of afvalstroom aanlevert bij een van onze vestigingen in Nederland waarbij een
afvalstof de landsgrens niet passeert, dient de overbrenging vergezeld te worden van een begeleidingsbrief.
Voor een binnenlandse overbrenging van een groene lijst afvalstof in Nederland is een CMR niet het juiste
transportdocument. Er dient binnen Nederland gebruik te worden gemaakt van een begeleidingsbrief (zie
afbeelding 1).

Afbeelding 1: Voorbeeld begeleidingsbrief

Het format van een begeleidingsbrief treft u bijgevoegd aan. Een toelichting op in het invullen van een
begeleidingsbrief treft u op pagina 5 van dit bijgevoegde format aan. Bij het invullen van een begeleidingsbrief
voor de kunststof afval- en/of uitvalstroom die u bij Morssinkhof – Rymoplast aanlevert, verzoeken wij u naast
de (bedrijfs-)gegevens de volgende specifieke informatie in te vullen:
 Vak 6 : Indien bekend, kunt u een afvalstroomnummer vermelden. Indien u geen afvalstroom heeft,
dan vult u geen afvalstroomnummer in.
 Vak 6 : De omschrijving is afhankelijk van de materiaalstroom die u bij ons aanlevert. Voorbeelden zijn:
PET lumps, HDPE kratten of PP emmers. De Euralcode die gebruikt mag worden is code: 200139
(Euralcodes 150102 en 191204 mogen ook gebruikt worden). De verwerkingscode is code: C 02.
Opmerking: transportdocumentatie voor maalgoed en (re)granulaat:
In hoeverre kunststof maalgoed wordt beschouwd als afvalstof of product, hangt af van het bevoegd gezag
waaronder u valt. Indien maalgoed als afvalstof wordt beschouwd, dient u een begeleidingsbrief te gebruiken.
Indien maalgoed als product/grondstof wordt beschouwd, kan gebruik worden gemaakt van een CMR. Indien u
(re)granulaat aanlevert, is er sprake van een product (= einde afvalstatus) waarbij er eveneens gebruik kan
worden gemaakt van een CMR. Indien maalgoed als product/grondstof wordt beschouwd, vragen wij u ons hier
voorafgaand aan het transport over te informeren (via e-mailadres logisticsmpl@morssinkhofplastics.nl).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.lma.nl en www.ilent.nl.

