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Afvalverwerkende bedrijven
Er zijn voor het seizoen 2020 voldoende 
locaties voor de verwerking van het afval van 
processierupsen. Het afval kan verspreid over 
Nederland op verschillende locaties worden 
aangeboden. Dat zijn vier afvalverwerkende 
bedrijven: Rendac in Son, PRV Twente in 
Bentelo, NV HVC en EEW Energy From Waste in 
Delfzijl. Hier komen nog nieuwe bedrijven bij; 
de meest actuele lijst is te vinden op proces-
sierups.nl. Een belangrijk aandachtspunt in het 
nieuwe protocol is het gebruik van stortbon-
nen. De bonnen zijn een middel om illegale 
dumping of onjuiste verwerking tegen te 
gaan. Wanneer een opdrachtgever (vaak een 
gemeente) daarom vraagt, moet het bestrij-
dingsbedrijf de stortbon kunnen laten zien.

Afvalstroomnummer
Bij afvalverweking is een Euralcode van toepas-
sing als het gaat om het verzamelen van droog 
EPR-afval. Droog afval bestaat uit materiaal 
dat niet in water is gebracht. Euralcode 20 02 
03 is van toepassing op overig niet biologisch 
afbreekbaar materiaal. Denk daarbij aan rupsen, 

poppen en vlinders. De ontdoener hoeft geen 
VIHB-registratie te hebben als uit de overeen-
komst tussen de ontdoener en de opdrachtge-
ver blijkt dat het inzamelen van EPR-afval niet 
het primaire doel is. De ontdoener dient even-
wel bij de verwerker een afvalstroomnummer 
aan te vragen als de ontvanger een meldplicht 
heeft. Het afvalstroomnummer borgt de her-
komst en beschrijft de samenstelling, ontvan-
ger en verwerkingsprocedure. Er mag door de 
transporteur van EPR-afval geen vervoer plaats-
vinden zonder (elektronische) begeleidingsbrief 
voorzien van onder meer de Euralcode en het 
afvalstroomnummer.

Buitenzijde
In het protocol wordt aangegeven hoe het 
afval het beste verpakt kan worden om de kans 
op de verspreiding van brandharen zo goed 
mogelijk te voorkomen. Men moet gebruikma-
ken van kunststof vaten van maximaal 200 liter 
met een kunststof draaidop en deksel, of van 
kunststof boxen van maximaal 60 liter met een 
deksel en afsluitdop bij de vulopening. Voor 
verpakkingen die per stuk worden aangebo-
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den, geldt een maximaal brutogewicht van 23 
kilo. In de genoemde vaten of boxen kunnen 
separate, goed afgesloten zakken met EPR-afval 
verzameld worden. De buitenzijde van vaten en 
boxen dient vrij te zijn van brandharen. Per ver-
pakking moeten aan de buitenzijde ‘Euralcode 
20 02 03’ en de aanduiding ‘Irriterend eikenpro-
cessierupsafval’ worden aangebracht.

Pallet
Het is ook mogelijk verpakt droog materiaal 
in bigbags te verzamelen. Deze moeten onder 
meer aan de volgende eisen voldoen: het afval 
moet in een stevige ‘asbest-bigbag’ van 1 m3 
worden verpakt; het opschrift ‘asbest’ hoeft er 
niet op te staan. De bigbag is dubbelwandig 
en heeft een vlakke dichte bodem. De bigbag 
is voorzien van een DLPE binnenzak van 80 
micron en aan bovenzijde van een afsluitbaar 
schort. In deze dubbelwandige bigbag kunnen 
zakken en kunststof boxen verzameld worden. 
De bigbag moet gevuld worden op een eenma-
lig bruikbare houten pallet. EPR-afval moet in 
dubbel verpakte kunststofzakken worden ver-
pakt, die dichtgebonden worden met plakband, 
een tiewrap of een deugdelijke knoop. Men 
moet de vrije lucht niet geforceerd verwijderen 
voor het sluiten.

Begeleidingsbrief
Transporteurs van EPR-afval dat is voorzien 
van een Euralcodering, niet zijnde vervoerders 
van zelf verwijderde EPR, hebben een VIHB-
erkenning (VIHB staat voor ‘vervoerder,  
inzamelaar, handelaar en bemiddelaar’). EPR-
afval moet in een gesloten wagen of gesloten 

container worden vervoerd. Aangeboden 
pallets met verpakte materialen dienen vrij te 
zijn van brandharen. Bigbags mogen alleen 
op pallets worden vervoerd. Pallets mogen 
niet gestapeld worden. Het laden en lossen 
moet via de pallet plaatsvinden. Ieder trans-
port is voorzien van een begeleidingsbrief en 
vervoersdocument waaruit ontdoener, trans-
porteur, verwerker en afvalstroomnummer 
blijken. Transporteurs van dierlijke bijproducten 
dienen te beschikken over een erkenning voor 
transport van categorie 2-materiaal. Bij de 
afvalverwerker ontvangt de transporteur een 
zogenaamde stortbon. Die stortbon dient de 
transporteur te overhandigen aan de ontdoe-
ner; deze moet hem op zijn beurt kunnen over-
handigen aan de opdrachtgever (de eigenaar 
van de bomen), zodat er bewijs is dat het afval 
correct is verwerkt.
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