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Begrippenlijst 
 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 25 

liter. 

 

 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen zowel 

ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft alleen 

containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container (bijv. 

een fles naast een glascontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet  niet zijnde bijplaatsing. 

 

 

 

Schaalbalk 

Samenstelling van prestatie-eisen per kwaliteitsniveau van een specifiek kwaliteitskenmerk van een object. 

 

Zwerfafval 

Afval dat door mensen is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn en afval dat 

door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen, inclusief 

vuurwerk(resten). 

 

 

 

NB:  

1. Meerdere containers van dezelfde inzamelsoort worden gezien als 1 container. De bijplaatsingen 

bij deze containers  worden bij elkaar opgeteld.\ 

2. Als één stuks worden geteld alle losse eenheden. Een samengebonden hoeveelheid of een 

hoeveelheid in een tas of doos wordt gezien als één stuks. 

3. Afval van eenzelfde soort dat niet in betreffende container hoort, wordt gezien als dumping (en 

dus niet als bijplaatsing); bijvoorbeeld vlak glas of een vissenkom naast een glascontainer. Of 

plastic speelgoed naast een kunststofcontainer. 
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Glas 

Wel: flessen, conservenpotten, cosmeticaflesjes van glas, glazen serviesgoed, medicijnflesjes. 

Niet: vlakglas (ruiten en spiegels), gloeilampen, tl-buizen, ovenschalen, porselein en aardewerk. 

 

Papier 

Wel:  boeken, cadeaupapier, computervellen, eierdozen, enveloppen, kartonnen dozen en papieren 

verpakkingen, kranten, papieren zakken, reclamedrukwerk en folders, telefoongidsen en tijdschriften. 

Niet: behangpapier, drankverpakkingen, geplastificeerd papier, etiketten, stickers, foto’s, 

diepvriesverpakkingen, ordners en ringbanden, vervuild papier (papieren zakdoekjes, sanitair papier, 

keukenpapier, koffiefilters. 

 

Kunststof 

Wel: flessen en flacons, tubes, kuipjes en bakjes, zakken en tassen, bekers (yoghurt/ijs etc.) deksels van 

potten (pindakaas, chocopasta, etc.), plantenpotten, folie, vleeswarenverpakking, frisdrankflesjes, 

potje van gel, medicijnen en vitamines. 

Niet: kartonnen (drank) verpakkingen, verpakkingen van chemisch afval (make-upverpakkingen, 

terpentineflessen en kitkokers), tuinstoelen en speelgoed (fastfood verpakkingen, 

verpakkingsvulmateriaal, piepschuim, resten papier, karton en foliemix (afdekmaterialen 

chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of kauwgom)) 

 

Textiel 

Wel: Kleding, schoenen (in paren samengebonden), gordijnen en vitrage, lakens en dekens, handdoeken 

Niet: Vloerbedekking, zwaar vervuilde of natte kleding/schoenen  

 

 

Restafval 

Niet:  plastic verpakkingsmateriaal, glas, papier, textiel, klein chemisch afval, grofvuil, bedrijfsafval. 

Wel: overig 
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1. Algemene instructie 

1.1 Inspectie bijplaatsingen 
Als aanvulling op de reguliere monitoring, worden in een aparte monitoring de bijplaatsingen bij containers 

gemeten. Deze monitoring wordt uitgevoerd in 3 startwijken: 

- Over het lange water; 

- Malburgen Oost Noord; 

- De Laar West. 

 

Het betreft de bijplaatsingen bij de ondergrondse containers voor: 

- Glas; 

- Papier; 

- Kunststof; 

- Textiel; 

- Restafval. 

In deze wijken worden de bijplaatsingen bij 143 containers gemeten. Deze containers staan verspreid over 90 

locaties. Tijdens de keuring wordt zowel gekeken naar de bijplaatsing per container als naar de bijplaatsing en 

dumping per verzamelplaats. Zie hiervoor de meetinstructies in hoofdstuk 2. 

 

Alle containers worden 2 keer per week gemeten; de eerste keer op maandag/dinsdag/woensdag en de 

tweede keer op donderdag/vrijdag/zaterdag. 

Indien er een zak over de container is getrokken, betekent dit dat de betreffende container buiten gebruik is. 

Dergelijke containers worden niet meegenomen in de meting. 

Indien een meetlocatie niet gekeurd kan worden, zal in de PDA aangegeven worden wat hiervan de reden is. 

 

 

In de overige wijken worden op een aparte PDA de inzamellocaties (en dus niet de individuele containers) 

gemeten. 

 

 

1.2 Foto’s 
Er hoeven voor deze meting geen foto’s gemaakt te worden. 
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1.3 Uitvoeren inspectie 
Meetobject 

Het betreft voor deze monitoring geen meetlocaties, maar meetobjecten; containers. De locaties van de 

containers worden in de PDA weergegeven. Door middel van de GPS kan de inspecteur de eigen positie ten 

opzichte van het meetobject exact bepalen. 

 

Schaalbalken 

De gemeente Arnhem heeft vastgesteld welke schaalbalken gemeten dienen te worden. Per schaalbalk is een 

instructie gemaakt, deze zijn in hoofdstuk 2 opgenomen. Hierbij worden de schaalbalken conform de 

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 gebruikt. 

 

Alle schaalbalken met de bijbehorende prestatie-eisen worden per meetobject in de PDA weergegeven. 

 

Instructie PDA-gebruik 

1. Maak de PDA klaar voor gebruik. 

Zet de PDA aan, log in en wacht tot de PDA voldoende ontvangst heeft om positie te bepalen. 

2. Bepaal aan de hand van de kaart op de PDA waar het meetobject zich bevindt. 

Ga naar het meetobject. 

3. Vul de monitoringsgegevens in op de PDA.  

a. Voor de startwijken: 

i. Bepaal welke typen containers aanwezig zijn en welke schaalbalken dus 

geïnspecteerd dienen te worden. 

ii. Stel de kwaliteit vast door het aantal stuks bijgeplaatst afval te meten (gebruik 

hierbij de instructies in hoofdstuk 2). 

iii. Bepaal per inzamellocatie het aantal stuks dumpingen (gebruik hierbij de instructies 

in hoofdstuk 2). 

b. Voor de overige wijken: 

i. Bepaal per inzamellocatie het aantal stuks bijplaatsingen (gebruik hierbij de 

instructies in hoofdstuk 2). 

ii. Bepaal per inzamellocatie het aantal stuks dumpingen (gebruik hierbij de instructies 

in hoofdstuk 2). 

4. Sla de monitoringsgegevens op in de PDA. 

Indien de inspectie succesvol opgeslagen is, wordt automatisch een vinkje voor het meetobject geplaatst. 

Op de kaart kleurt de meetlocatie/meetobject groen. 

5. Synchroniseer minimaal ieder dagdeel (halve dag) de PDA. 

Nadat een halve dag gekeurd is, dient de PDA gesynchroniseerd te worden met de server van de gemeente. 

Ook aan het einde van de dag dient de PDA gesynchroniseerd te worden. 

De gegevens worden dan definitief opgeslagen en kunnen niet meer gewijzigd worden. 

6. Afwijkingen en fouten 

Eventuele fouten die tijdens de inspectie zijn gemaakt of afwijkingen die tijdens de meting worden ontdekt, 

worden doorgegeven aan de gemeente Arnhem. 
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2. Instructie per schaalbalk 

Inleiding 
 

In hoofdstuk 2 wordt de meetinstructie van alle gehanteerde schaalbalken beschreven. Zoals reeds in 

hoofdstuk 1 is aangegeven, zal de inspecteur steeds de waarden van de prestatie-eisen meten. De opbouw per 

schaalbalk is steeds: 

 

A: Schaalbalk => Hierin wordt de schaalbalk vanuit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, versie 2013 

(publ. 288, CROW) weergegeven. 

 

B: Begrippen => begrippen welke voor de betreffende schaalbalk relevant zijn. 

 

C: Instrumenten / hulpmiddelen => Geeft de te gebruiken instrumenten weer, waarmee de kwaliteit van de 

meetstrook, -vak of –element kan worden gemeten. 

 

D: Meetwijze => Omschrijft hoe de kwaliteit gemeten kan worden. 

 

E: Toelichting => Hierin wordt waar nodig een toelichting gegeven. 
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2.1 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers-glas 
 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
Grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 25 

liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen zowel 

ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft alleen 

containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container (bijv. 

een fles naast een glascontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

Glas 

Wel: flessen, conservenpotten, cosmeticaflesjes van glas, glazen serviesgoed, medicijnflesjes. 

Niet: vlakglas (ruiten en spiegels), gloeilampen, tl-buizen, ovenschalen, porselein en aardewerk. 

 

 

C. Meetwijze 

Meet allereerst het aantal stuks bijplaatsingen (glas) op of naast de glascontainer. Door het aantal stuks te 

tellen. Glas dat niet is bestemd voor de glascontainer (zoals een vissenkom of vlak glas) wordt niet gezien als 

bijplaatsing, maar als dumping.  
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D. Toelichting 

 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

opgenomen, zie afbeelding 1. 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor 

afval, wordt het afval niet in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, 

zie afbeelding 4. 

 

Afbeelding 1, het zwerfafval wordt wel

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3, het zwerfafval wordt niet

voor bijplaatsingen bij glascontainer

Het zwerfafval wordt wel bij de meting voor de 

inzamellocatie opgenomen. 

 

Papier 

 
 

versie 3.2 

alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bij

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als dumping, 

 
wel in de meting Afbeelding 2, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsingen opgenomen.

 

 
niet in de meting 

glascontainer opgenomen. 

bij de meting voor de 

Afbeelding 4, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsing bij glascontainer

zwerfafval wordt niet in de meting voor bijplaatsing 

bij de inzamellocatie opgenomen.

kleding

9  

mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

maar wordt het gezien als dumping, 

 
Afbeelding 2, het zwerfafval wordt niet in de meting 

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 
Afbeelding 4, het zwerfafval wordt niet in de meting 

glascontainer opgenomen. Het 

in de meting voor bijplaatsing 

opgenomen.

kleding 
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2.2 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers-papier 
 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
Grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 25 

liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen zowel 

ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft alleen 

containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container (bijv. 

een kartonnen doos naast een papiercontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

Papier 

Wel:  boeken, cadeaupapier, computervellen, eierdozen, enveloppen, kartonnen dozen en papieren 

verpakkingen, kranten, papieren zakken, reclamedrukwerk en folders, telefoongidsen en tijdschriften. 

Niet: behangpapier, drankverpakkingen, geplastificeerd papier, etiketten, stickers, foto’s, 

diepvriesverpakkingen, ordners en ringbanden, vervuild papier (papieren zakdoekjes, sanitair papier, 

keukenpapier, koffiefilters. 

 

 

C. Meetwijze 

Meet allereerst het aantal stuks bijplaatsingen (papier) op of naast de papiercontainer. Door het aantal stuks 

te tellen.  
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D. Toelichting 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de m

opgenomen, zie afbeelding 1.  

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bi

afval, wordt het afval niet in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

dumping, zie afbeelding 4. 

 

Afbeelding 1, het zwerfafval wordt wel

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3, het zwerfafval wordt niet

voor bijplaatsingen bij glascontainer

Het zwerfafval wordt wel bij de meting voor de 

inzamellocatie opgenomen. 

 

Papier 

 
 

 versie 3.0 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de m

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bi

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
wel in de meting Afbeelding 2, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsingen opgenomen.

 

 
niet in de meting 

glascontainer opgenomen. 

bij de meting voor de 

Afbeelding 4, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsing bij glascontainer

zwerfafval wordt niet in de meting voor bijplaatsing 

bij de inzamellocatie opgenomen.

kleding

11  

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
Afbeelding 2, het zwerfafval wordt niet in de meting 

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 
Afbeelding 4, het zwerfafval wordt niet in de meting 

glascontainer opgenomen. Het 

in de meting voor bijplaatsing 

opgenomen.

kleding 



 
 

Meetprotocol bijplaatsingen versie 3.0 12  

2.3 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers-kunststof 
 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
Grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 25 

liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen zowel 

ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft alleen 

containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container (bijv. 

een kuipje naast een kunststofcontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

Kunststof 

Wel: flessen en flacons, tubes, kuipjes en bakjes, zakken en tassen, bekers (yoghurt/ijs etc.) deksels van 

potten (pindakaas, chocopasta, etc.), plantenpotten, folie, vleeswarenverpakking, frisdrankflesjes, 

potje van gel, medicijnen en vitamines. 

Niet: kartonnen (drank) verpakkingen, verpakkingen van chemisch afval (make-upverpakkingen, 

terpentineflessen en kitkokers), tuinstoelen en speelgoed (fastfood verpakkingen, 

verpakkingsvulmateriaal, piepschuim, resten papier, karton en foliemix (afdekmaterialen 

chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of kauwgom)) 
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C. Meetwijze 

Meet allereerst het aantal stuks bijplaatsingen (kunststof) op of naast de 

stuks te tellen.  Onder kunststof wordt alleen plastic verpakkingsmateriaal verstaan (dus bijv. geen plastic 

speelgoed). 

 

 

D. Toelichting 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

opgenomen, zie afbeelding 1.  

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bij

afval, wordt het afval niet in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

dumping, zie afbeelding 4. 

 

Afbeelding 1, het zwerfafval wordt wel

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3, het zwerfafval wordt niet

voor bijplaatsingen bij glascontainer

Het zwerfafval wordt wel bij de meting voor de 

inzamellocatie opgenomen. 

Papier 

 
 

 versie 3.0 

Meet allereerst het aantal stuks bijplaatsingen (kunststof) op of naast de kunststofcontainer. Door het aantal 

Onder kunststof wordt alleen plastic verpakkingsmateriaal verstaan (dus bijv. geen plastic 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bij

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
wel in de meting Afbeelding 2, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsingen opgenomen.

 

 
niet in de meting 

glascontainer opgenomen. 

bij de meting voor de 

Afbeelding 4, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsing bij glascontainer

zwerfafval wordt niet in de meting voor bijplaatsing 

bij de inzamellocatie opgenomen.

kleding

13  

container. Door het aantal 

Onder kunststof wordt alleen plastic verpakkingsmateriaal verstaan (dus bijv. geen plastic 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
Afbeelding 2, het zwerfafval wordt niet in de meting 

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 
Afbeelding 4, het zwerfafval wordt niet in de meting 

glascontainer opgenomen. Het 

in de meting voor bijplaatsing 

opgenomen.

kleding 
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2.4 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers-textiel 
 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
Grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 25 

liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen zowel 

ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft alleen 

containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container (bijv. 

een handdoek naast een textielcontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

Textiel 

Wel: Kleding, schoenen (in paren samengebonden), gordijnen en vitrage, lakens en dekens, handdoeken 

Niet: Vloerbedekking, zwaar vervuilde of natte kleding/schoenen  

 

 

C. Meetwijze 

Meet allereerst het aantal stuks bijplaatsingen (textiel) op of naast de textielcontainer. Door het aantal stuks 

te tellen.   
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D. Toelichting 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

opgenomen, zie afbeelding 1.  

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

afval, wordt het afval niet in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

dumping, zie afbeelding 4. 

 

Afbeelding 1, het zwerfafval wordt wel

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3, het zwerfafval wordt niet

voor bijplaatsingen bij glascontainer

Het zwerfafval wordt wel bij de meting voor de 

inzamellocatie opgenomen. 

 

Papier 

 
 

 versie 1.0 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
wel in de meting Afbeelding 2, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsingen opgenomen.

 

 
niet in de meting 

glascontainer opgenomen. 

bij de meting voor de 

Afbeelding 4, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsing bij glascontainer

zwerfafval wordt niet in de meting voor bijplaatsing 

bij de inzamellocatie opgenomen.

kleding

15  

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
Afbeelding 2, het zwerfafval wordt niet in de meting 

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 
l wordt niet in de meting 

glascontainer opgenomen. Het 

in de meting voor bijplaatsing 

opgenomen.

kleding 
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2.5 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers-restafval 
 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
Grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 25 

liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen zowel 

ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft alleen 

containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container (bijv. 

een vuilniszak naast een restafvalcontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

Restafval 

Niet:  plastic verpakkingsmateriaal, glas, papier, textiel, klein chemisch afval, grofvuil, bedrijfsafval. 

Wel: overig 

 

 

C. Meetwijze 

Meet allereerst het aantal stuks bijplaatsingen (restafval) op of naast de restafvalcontainer. Door het aantal 

stuks te tellen.   
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D. Toelichting 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in d

opgenomen, zie afbeelding 1.  

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bij

afval, wordt het afval niet in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

dumping, zie afbeelding 4. 

 

 

Afbeelding 1, het zwerfafval wordt wel

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3, het zwerfafval wordt niet

voor bijplaatsingen bij glascontainer

Het zwerfafval wordt wel bij de meting voor de 

inzamellocatie opgenomen. 

 

  

Papier 

 
 

 versie 3.0 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in d

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bij

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
wel in de meting Afbeelding 2, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsingen opgenomen.

 

 
niet in de meting 

glascontainer opgenomen. 

bij de meting voor de 

Afbeelding 4, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsing bij glascontainer

zwerfafval wordt niet in de meting voor bijplaatsing 

bij de inzamellocatie opgenomen.

 

kleding

17  

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
Afbeelding 2, het zwerfafval wordt niet in de meting 

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 
Afbeelding 4, het zwerfafval wordt niet in de meting 

glascontainer opgenomen. Het 

in de meting voor bijplaatsing 

opgenomen.

kleding 
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2.6 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom inzamellocatie-dumpingen 
 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
dumping binnen een straal van 

5m rondom de container 

0 stuks  
  

dumping binnen een straal van 

5m rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

dumping binnen een straal van 

5m rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

dumping binnen een straal van 

5m rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

dumping binnen een straal van 

5m rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde 

grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 

25 liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen 

zowel ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft 

alleen containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container 

(bijv. een fles naast een glascontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

 

C. Meetwijze 

Meet binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van de container(s) op de inzamellocatie het aantal 

dumpingen door het aantal stuks te tellen. 

Het betreft voor deze schaalbalk alleen het type bijgeplaatst afval wat niet overeen komt met een van de type 

containers op de inzamellocatie. 

  



Meetprotocol bijplaatsingen 

 

D. Toelichting 

Afbeelding 5, voorbeeld van een dumping

 

 

  

 
 

 versie 3.0 

 
Afbeelding 5, voorbeeld van een dumping 

 

19  



 
 

Meetprotocol bijplaatsingen versie 3.0 20  

2.7 Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers-inzamellocatie 
 

DEZE SCHAALBALK IS ALLEEN VAN TOEPASSING IN DE WIJKEN BUITEN DE STARTWIJKEN!! 

 

A. Schaalbalk 

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt weinig afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt redelijk veel afval in 

de omgeving van de 

containers. 

Er ligt veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 

Er ligt zeer veel afval in de 

omgeving van de 

containers. 
Grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 

binnen een straal van 5m 

rondom de container 

> 5 stuks  
   

 

B. Begrippen: 

Grof zwerfafval 

Afval met een hoogte, breedte, lengte en / of diameter groter dan / of gelijk aan 0,10 m. niet zijnde 

grofvuil. 

 

Grofvuil 

Afval met een totaal gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg. of een totaal volume groter dan of gelijk aan 

25 liter. 

 

Container 

Inzamelsysteem voor afval van particulieren, dat niet handmatig geledigd kan worden. Hieronder vallen 

zowel ondergrondse als bovengrondse containers, niet zijnde een 2-wiel container/kliko. Het betreft 

alleen containers voor glas, papier, kunststof, textiel en restafval. 

 

Inzamellocatie 

Locatie met één of meer containers voor glas, papier, kunststof, textiel of restafval. 

 

Bijplaatsing 

Grof zwerfafval of grofvuil op of naast een container van dezelfde afvalsoort als de betreffende container 

(bijv. een fles naast een glascontainer) dat doelbewust is geplaatst / neergezet. 

 

Dumping 

Grof zwerfafval of grofvuil binnen een straal van 5 m. vanaf de buitenkant van een inzamellocatie dat 

doelbewust is geplaatst / neergezet niet zijnde bijplaatsingen 

 

 

 

C. Meetwijze 

Meet binnen een straal van 5 m. vanaf de inzamellocatie het aantal stuks bijzettingen op de inzamellocatie 

door het aantal stuks te tellen. 

Het betreft voor deze schaalbalk alleen het type bijgeplaatst afval wat overeen komt met het type(n) 

container(s) op de inzamellocatie. 
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D. Toelichting 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak al

opgenomen, zie afbeelding 1.  

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

afval, wordt het afval niet in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het 

dumping, zie afbeelding 4. 

Afbeelding 1, het zwerfafval wordt wel

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3, het zwerfafval wordt niet

voor bijplaatsingen bij glascontainer

Het zwerfafval wordt wel bij de meting voor de 

inzamellocatie opgenomen. 

 

Papier 

 
 

 versie 3.0 

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

overeenkomt met de type container. Zo wordt bij een glasbak alleen bijgeplaatst glas in de meting 

 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het 

 
wel in de meting Afbeelding 2, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsingen opgenomen.

 

 
niet in de meting 

glascontainer opgenomen. 

bij de meting voor de 

Afbeelding 4, het zwerfafval wordt 

voor bijplaatsing bij glascontainer

zwerfafval wordt niet in de meting voor bijplaatsi

bij de inzamellocatie opgenomen.

kleding

21  

Het zwerfaval / grof vuil wordt alleen in de meting voor bijplaatsingen mee genomen indien het type afval 

leen bijgeplaatst glas in de meting 

Indien op de inzamellocatie geen type container voor komt welke overeen komt met het type bijgeplaatst 

in de meting voor bijplaatsingen opgenomen, maar wordt het gezien als 

 
Afbeelding 2, het zwerfafval wordt niet in de meting 

voor bijplaatsingen opgenomen. 

 
Afbeelding 4, het zwerfafval wordt niet in de meting 

glascontainer opgenomen. Het 

in de meting voor bijplaatsing 

opgenomen.

kleding 


