
Categorieën Bibob-beleid milieu 
De categorieën inrichtingen die we onderwerpen aan een Bibob-toets, zijn inrichtingen voor1: 
 categorie 3.5: het opslaan of bewerken van consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of 

pyrotechnische artikelen voor theatergebruik; 
 categorie 7.4: het bewerken of verwerken van van buiten de inrichting afkomstige dierlijke 

meststoffen; 
 categorie 8.2, onder a: het vervaardigen van vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine uit 

beenderen of huiden; 
 categorie 9.3, onder d, e, of f: het vervaardigen, opslaan of overslaan van veevoeder, of het 

drogen van groenvoer met een waterverdampingscapaciteit; 
 categorie 11.3, onder a of b: het opslaan, overslaan, malen, roosten, pelletiseren of doen 

sinteren van ertsen, mineralen of derivaten van ertsen of mineralen; 
 categorie 11.3, onder c, onderdeel 1, 2, 3 of 5: het vervaardigen van cement, cementklinker, 

cement- of betonmortel of cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of 
bekistingstrillers, of asfalt of asfaltproducten in een buiten opgestelde eenheid; 

 categorie 11.3, onder j: het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, 
met uitzondering van mergel; 

 categorie 13.3, onder b of c: het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de 
oppervlakte van metalen schepen, of het reinigen van tankschepen;  

 categorie 16.3, onder b: het vervaardigen van papier of celstof;  
 categorie 27.3: het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of 

oppervlaktebeluchters; 
 categorie 28.4, onder a: het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of 

afgegeven huishoudelijke afvalstoffen, zuiveringsslib, kolenreststoffen, afvalgips, 
verontreinigde grond (waaronder verontreinigde baggerspecie), gevaarlijke afvalstoffen of 
andere afvalstoffen, van autowrakken of overige voertuigwrakken; 

 categorie 28.4, onder b: het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke 
afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen, of gevaarlijke afvalstoffen 

 categorie 28.4, onder c, onderdeel 1: het ontwateren, microbiologisch of anderszins 
biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of 
chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – 
van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen; 

 categorie 28.4, onder c, onderdeel 2: het verwerken of vernietigen – anders dan verbranden 
– van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 

 categorie 28.4, onder d: het verwerken of vernietigen van autowrakken of overige 
voertuigwrakken; 

 categorie 28.4, onder e: het verbranden van van buiten de inrichting afkomstige 
huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen; 

 categorie 28.4, onder f: het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, 
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten;  

 categorie 28.4, onder g: het geheel of gedeeltelijk vernietigen van van buiten de inrichting 
afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in 
afvalstoffen; 

 categorie 28.5: het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro- of non-
ferrometalen door middel van mechanische werktuigen; of 

 categorie 28.6: werken waarbij, anders dan voor het opslaan, huishoudelijke afvalstoffen, 
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht. 

                                                
1  Zie ook onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. 


