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Algemene verplichtingen m.b.t. alle afvalstoffen
Onderstaande tabel bevatten de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. afval.
Algemene verplichtingen m.b.t. alle afvalstoffen:
 Bij het opstellen van wetgeving en
beleidsinitiatieven voor de preventie en het beheer
van afvalstoffen wordt als prioriteitsvolgorde de
volgende afvalhiërarchie gehanteerd:
1° preventie;
2° voorbereiding voor hergebruik;
3° recycling;
4° andere nuttige toepassing, met name
energieterugwinning; en tevens
5° verwijdering.
 De houder van afvalstoffen moet ervoor zorgen of
moet ervoor laten zorgen dat de afvalstoffen
verwijderd worden zonder schade te berokkenen
aan het leefmilieu of de volksgezondheid.
 Het is verboden afvalstoffen achter te laten op een
openbare of privéplaats buiten de plaatsen waar dit
toegestaan is of zonder de reglementaire
bepalingen betreffende de verwijdering van
afvalstoffen na te leven.
 Het beheer van de afvalstoffen gebeurt door de
afvalproducent, of door een erkende persoon of
instelling.

- Ordonnantie van 14/06/2012 betreffende de
preventie en het beheer van afvalstoffen.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 21 juin 2012 tot bepaling van de voorschriften
voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor
producenten of -houders van afvalstoffen andere
dan huishoudelijk.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 21 juin 2012 betreffende de registratie van
ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niethuishoudelijke afvalstoffen.
- Reglement EG 1013/2006 van 14/06/2006 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de
overbrenging van afvalstoffen.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/04/2002 betreffende het storten van
afvalstoffen.
- Verordening van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 19/12/2008 betreffende de
verwijdering van afval door middel van ophalingen.

 Het is verboden afval te begraven.
 Het is verboden afval te verbranden.
 Sommige afvalstoffen mogen niet meer afgevoerd
worden naar een stortplaats. Deze afvalstoffen
moeten een valorisatiecircuit volgen.
 Sommige afvalstoffen mogen afgevoerd worden
naar een stortplaats in een ander gewest dan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inachtneming
van de regionale wetgeving in kwestie en
voorafgaande toestemming van het BIM.
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 Sorteerplicht: alle ondernemingen in Brussel zijn
ertoe gehouden de volgende fracties bij de
inzameling gescheiden van elkaar aan te bieden:
PMD, papier & karton, afval van verpakkingsglas,
plantenafval; restafval en ander afval dat het
voorwerp uitmaakt van een terugnameplicht.
 Verplichting om een contract aan te gaan met
een ophaler: iedere producent of houder van
andere dan huishoudelijke afvalstoffen die
ervoor kiest zijn afval door een geregistreerde
ophaler te laten ophalen, sluit een
ophaalcontract met deze laatste, wanneer de
hoeveelheid geproduceerd afval groter is wat een
gezin zou generen.
 Registratie van ophalers en vervoerders van
niet-gevaarlijke afvalstoffen: ieder die op
beroepsmatige wijze niet-gevaarlijke niethuishoudelijke afvalstoffen ophaalt / vervoert,
moet daartoe op voorhand worden geregistreerd
als ophaler / vervoerder van niet-gevaarlijke
afvalstoffen bij Leefmilieu Brussel. De registratie
gebeurt voor een onbeperkte geldigheidsduur.
Echter, elk vijf jaar moet de onderneming
(ophaler of vervoeder) melden dat zij de activiteit
wil voortzetten.

Bijkomende informatie betreffende de afvalpolitiek van het Brusselse Gewest:
De grote lijnen van het beleid inzake afvalpreventie en –beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
voor verschillende jaren vastgelegd in het “Plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen” of Afvalplan.
Het vierde plan werd op 11 maart 2010 aangenomen voor onbepaalde duur, in tegenstelling tot de vorige
plannen. Het plan zal om de vijf jaar door Leefmilieu Brussel geëvalueerd worden. De eerste evaluatie zal
plaatsvinden in 2013. Dit vierde plan gaat ondermeer uit van de nieuwe kaderrichtlijn betreffende afval
(Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008), die een hiërarchie invoert binnen de verschillende beheersmethoden
voor afval. Deze afvalhiërarchie bestaat uit vijf niveaus: preventie, voorbereiden voor hergebruik, recyclage,
andere nuttige toepassingen en verwijdering.
de

Ordonnantie « Afvalstoffen » voorziet, om de 2 jaar, een evaluatie van het 4 regionale afvalplan voor de
preventie en het beheer van afvalstoffen. Het plan is onderworpen aan een eerste tussentijdse evaluatie
waarvan de publieke zitting op 25/09/2012 plaatsvond. De vijfjarige evaluatie is gepland voor 2014-2015.

Praktische tools en nuttige links:
Vademecum van de milieu-inbreuken in het Brussels Gewest (Leefmilieu Brussel)
Vierde Plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen (Leefmilieu Brussel)
Hoe zijn afval beperken – Eco-ontwerp en ecobeheer in bedrijven (Leefmilieu Brussel)
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Verplichtingen m.b.t. gevaarlijk afval
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. gevaarlijk afval.
 Gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden
worden van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Het is
verboden om gevaarlijke afvalstoffen met andere
gevaarlijke afvalstoffen behorende tot een
verschillende categorie.

- Ordonnantie van 14/06/2012 betreffende de
preventie en het beheer van afvalstoffen.

 Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten
opgeslagen worden in een opvangkuip.

- Besluit van de Regering van het Brussels Gewest
van 30/01/1997 betreffende het afvalregister.

 Elke producent / bezitter van gevaarlijk afval is
verplicht dit afval zelf te verwijderen volgens de
richtlijnen van zijn milieuvergunning of dit afval te
laten verwijderen door een erkende firma. Hiervoor
heeft de bezitter van gevaarlijk afval het recht het
afval te vervoeren tot de erkende
ophaler/verwerker of tot zijn eigen sociale zetel.
 Het afvalregister (=type afval, geproduceerde
hoeveelheden, data van ophaling, afvalophaler,
bestemming van het afval, verwerkingsmethode,…)
moet bijgehouden worden en gedurende 5 jaar
bewaard worden. De facturen van de afvalophaler
zijn geldig als afvalregister. Het register staat op
aanvraag ter beschikking van Leefmilieu Brussel.

- Ordonnantie van 05/06/1997 betreffende
milieuvergunning.

- Besluit van de Regering van het Brussels Gewest
van 25/04/2002 betreffende de lijst van
afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 19 /09/1991 houdende regeling van
de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen
(gewijzigd door het Besluit van de Regering van het
Brussels Gewest van 16/09/99).






 Algemeen gezien, moet een milieuvergunning
aangevraagd worden voor de opslag van gevaarlijk
afval met een capaciteit van 100 kg of meer. Voor
gebruikte oliën en afval van elektrische en
elektronische apparatuur zijn de hoeveelheden
verschillend.

Praktische tools en nuttige links:
Lijst van de ophalers van gevaarlijk afval, erkend in het Brussels Gewest (Leefmilieu Brussel)
Lijst van gevaarlijk afval (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
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Verplichtingen m.b.t. asbestafval
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. asbestafval. Naast
deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de algemene afvalwetgeving en de
wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
Algemene verplichtingen m.b.t. asbestafval:
 Elke manipulatie en voorlopige opslag van asbestafval in de nabijheid
van het werkgebied van een werf moeten uitgevoerd worden zonder
dat er stof of asbestvezels vrijkomen in de lucht, alsook zonder
verlies van vloeistoffen die asbest zouden kunnen bevatten.
 Asbestafval waarvan de vezels vrij zijn, mogen alleen voorlopig
opgeslagen worden indien ze voor opslag geconditioneerd werden in
een ondoorlatende verpakking. Die verpakkingen worden stofvrij
gemaakt voordat ze zelf opnieuw verpakt worden. Die dubbele
verpakking wordt hermetisch afgesloten en van een onuitwisbaar
etiket voorzien. Alle materiaal dat in het werkgebied gebruikt wordt
en niet stofvrij kan worden gemaakt wordt gelijkgesteld met
asbestafval.

- Besluit van de Regering van het
Brussels Gewest van 10/04/2008
betreffende de voorwaarden die
van toepassing zijn op de werven
voor de verwijdering en de
inkapseling van asbest.

 In het werkgebied moet de hoeveelheid voorlopig opgeslagen afval
zo gering mogelijk zijn.
 De ondernemer houdt dagelijks een overzicht bij van het
geproduceerde afval.
 Met het oog op hun transport, wordt het asbestafval met vrije vezels
in gesloten containers gedeponeerd en voorzien van een
onuitwisbaar etiket. Het asbestafval met gebonden vezels worden
ofwel ingepakt, ofwel in containers of op paletten gedeponeerd,
zodat vrijgave van stof of vezels in het milieu vermeden wordt.
 Op het vlak van etikettering, bestaat er een verplicht officieel logo
voor producten die asbest bevatten en dat ook gebruikt moet
worden voor uw asbestafval.
 De asbestverwijderingswerken moeten uitgevoerd worden door een
federaal erkend bedrijf. Ze zijn ontworpen aan een voorafgaande
aangifte of een milieuvergunning bij Leefmilieu Brussel. Werven van
meer dan 500 m² zijn ook onderworpen aan een asbestinventaris.

Praktische tools en nuttige links:
Bedrijven erkend door de federale overheid voor afbraak- of verwijderingswerken van asbest of
asbesthoudende materialen (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Infofiche over de werven voor de verwijdering van asbest (Leefmilieu Brussel)
Infofiche over de wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel)
Asbest - Aanvraagformulieren voor milieuvergunningen en aangifteformulieren voor asbestverwijderingswerven en bijlagen aan het besluit (Leefmilieu Brussel)
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Verplichtingen m.b.t. bouw- en sloopafval
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. bouw- en sloopafval.
Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de algemene afvalwetgeving
en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 Elke ondernemer die door een opdrachtgever
belast wordt van werken die puin met zich
meebrengen, is verplicht de recyclage ervan te
verzekeren of te laten verzekeren. Hij wordt van
deze verplichting vrijgesteld indien er geen
recyclage-installatie bestaat die het puin kan
ontvangen binnen 60 kilometer rond de werf.

- Ordonnantie van 5/06/1997 betreffende
milieuvergunning.

 Gerecycleerd materiaal kan enkel gebruikt worden
voor toepassingen als taluds, funderingen, schraal
beton,… indien de technische bepalingen van de
omzendbrief gerespecteerd worden.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 16/03/1995 betreffende de verplichte recyclage
van bepaald bouw- en sloopafval.

 In bepaalde gevallen, o.a. de onvoorziene
ontdekking van vervuiling of een incident dat leidt
tot bodemverontreiniging, moet een “inventaris
van de bodemtoestand” uitgevoerd worden
volgens de in de ordonnantie vastgelegde
methodologie en gedetailleerde procedure.

- Ordonnantie van 5/03/2009 betreffende het
beheer en de sanering van verontreinigde bodems.
- Besluit van de Regering van het Brussels Gewest
van 30/01/1997 betreffende het afvalregister.

- Ministeriële omzendbrief van 9/5/1995
betreffende het hergebruik van puin in
wegenbouw- en infrastructuurwerken.

Praktische tools en nuttige links:
Gids voor het beheer van bouw- en sloopafval (Leefmilieu Brussel)
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Verplichtingen m.b.t. tandamalgaamafval
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. tandamalgaamafval.
Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de algemene afvalwetgeving
en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 Als tandarts bent u verplicht een
amalgaamafscheider te installeren op uw
tandartseenheid. Uw tandamalgaamafval en het
slib uit uw afscheider, bent u verplicht te laten
ophalen door een erkende ophaler voor gevaarlijk
afval.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 25/09/1997 tot regeling van het beheer van het
tandamalgaamafval.
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Verplichtingen m.b.t. afvalstoffen van medische verzorging
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. afvalstoffen van
medische verzorging. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de
algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 Met uitzondering van de personen die alleen
werken of met de hulp van een secretariaat,
moeten de producenten van afvalstoffen afkomstig
van activiteiten in de gezondheidszorg een
verantwoordelijke aanstellen voor het beheer van
hun afval. Die persoon stelt een plan op voor de
preventie en het beheer van dit afval. Hij is ook
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan en
voor de update ervan om de twee jaar. De naam
van de verantwoordelijke en het plan worden aan
Leefmilieu Brussel gecommuniceerd.

- Ordonnantie van 05/06/1997 betreffende
milieuvergunning.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 23/03/1994 betreffende het beheer van
afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de
gezondheidszorg.

 Het niet-speciaal, niet-gevaarlijk afval moet verpakt
worden in witte zakken die aan diverse technische
eisen moeten voldoen. Dit afval gaat zoals
huishoudelijk afval naar de verbrandingsoven.
 Het speciaal afval moet ingepakt worden in gele
verpakkingen die aan diverse technische eisen
moeten voldoen. Het moet opgehaald worden door
een voor dat type afval erkende afvalophaler in het
Brussels Gewest.
 Het speciaal afval moet verwijderd worden volgens
de specifieke procedures voor elk afvaltype.
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Verplichtingen m.b.t. dierlijk afval
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. dierlijk afval. Naast
deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de algemene afvalwetgeving en de
wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 Elke producent van dierlijk afval is verplicht voor de
verwijdering ervan een contract afsluiten met een
erkende ophaler in het Brussels Gewest.
 Een afvalregister moet bijgehouden worden en
gedurende 3 jaar bewaard worden. Dit register
bestaat uit de traceerbaarheidsdocumenten en de
facturen van de afvalophaler.
 Het afval moet opgeslagen worden in waterdichte,
ontsmetbare bakken, voorzien van een deksel en
van een etiket in functie van de categorie waartoe
ze behoren. De bakken mogen niet buiten
opgeslagen worden maar in een afgesloten lokaal
uitsluitend bestemd voor de opslag van dit type
afval, en verboden voor het publiek.

- Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake
niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 28/11/2002 betreffende de verwijdering van
dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de
verwerking van dierlijk afval.

 Voor elke opslag van meer dan 25 kg dierlijk afval,
moet een milieuvergunning aangevraagd worden.

Praktische tools en nuttige links:
De lijst van de geregistreerde ophalers/vervoerders van dierlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Leefmilieu Brussel)
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Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
Voor bepaalde afvalstromen verplicht de wet de producent of invoerder het afval van de producten
die hij op de markt gebracht heeft, terug te nemen om een doeltreffend beheer te waarborgen en de
doelstellingen inzake hergebruik, recyclage en nuttige aanwending te bereiken. Dit is het principe van
de terugnameplicht, dat deel uitmaakt van het principe van de uitgebreide
producentenverantwoordelijkeid.
In de praktijk zijn er twee verschillende mogelijkheden:
-

-

De terugnameplicht wordt door de producent / invoerder zelf uitgevoerd: hij zamelt zelf het
afval in, eventueel via kleinhandelaars die het oude product terugnemen bij aankoop van een
nieuwe. Hij moet dan ook een beheers- en preventieplan opstellen en indienen bij BIM.
De terugnameplicht is toegewezen aan een andere entiteit dan de producent of invoerder.
Deze vertrouwt de taak aan beheerinstellingen (die door de sector zelf werden opgericht)
toe. Deze instellingen moeten erkende instellingen zijn en moeten een milieuovereenkomst
ondertekenen waaraan de producenten / invoerders moeten bijsluiten.

De volgende organisaties beheren de inzameling en de recyclage en afval afkomstig van een bepaalde
sector:


RECUPEL : afval van elektrische en elektronische apparatuur;



VALORFRIT: afval van elektrische en elektronische apparatuur;



FEBELAUTO : afgedankte voertuigen;



RECYTYRE : oude banden;



VALORLUB : gebruikte oliën (uitgezonderd voedingsolie);



RECYBAT : startbatterijen met lood (loodaccu's);



BEBAT : batterijen, accu's en zaklampen;



Pharma.be : vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen;



FOTINI : fotografisch afval;



FOST PLUS: huishoudelijk verpakkingsafval;



VALIPAC : niet-huishoudelijk verpakkingsafval.
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Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. de terugnameplicht
van verpakkingsafval. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de
algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
Identificatie van het type verpakkingsverantwoordelijke (VV):
VV Type A : elke bedrijf dat producten heeft doen verpakken in België
of ze zelf heeft verpakt met het oog op of naar aanleiding van het op
de Belgische markt brengen ervan;
VV Type B : elk bedrijf dat verpakte producten heeft laten invoeren
of die ze zelf heeft ingevoerd en die deze goederen niet zelf ontpakt of
verbruikt;
VV Type C : elk bedrijf dat geïmporteerde verpakte producten op het
Belgisch grondgebied ontpakt of verbruikt.
Verplichtingen van de verpakkingsverantwoordelijken :
Preventieplicht : elk bedrijf dat voor minstens 300 ton
verpakkingsafval per jaar verpakkingsverantwoordelijk is, alsook elk
bedrijf dat voor minstens 100 ton verpakkingsafval
verpakkingsverantwoordelijke type A is, is wettelijk verplicht om een
3-jaarlijks preventieplan in te dienen bij de Interregionale
VerpakkingsCommissie (IVC).
Terugnameplicht : elke VV is verplicht voor de verpakkingen waarvoor
hij verantwoordelijk is, de percentages van recyclage en nuttige
toepassing te behalen die zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord. (in 2010: 85% nuttige toepassing en 80% recyclage, et een
zeker % recyclage per type materiaal)

- Ordonnantie van 30/01/1997
houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord betreffende
de preventie en het beheer van
verpakkingsafval.
- Ordonnantie van 19/12/2008
houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 4
november 2008 tussen het Vlaamse
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Waalse Gewest
betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafval.
- Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige
afvalstoffen met het oog op hun
nuttige toepassing of hun
verwijdering.

Informatieplicht : elke VV moet de IVC jaarlijks op de hoogte brengen
van : de manier waarop hij zijn terugnameplicht vervult, de
hoeveelheid verpakking waarvoor hij verantwoordelijk is, de behaalde
percentages recyclage/nuttige toepassing.
De VV heeft de keuze zelf aan zijn plichten voldoen, of beroep te doen
op een erkend organisme, dat mits betaling, de terugname- en
informatieplicht van de VV overneemt. Deze organismen zijn Fost Plus
(voor de huishoudelijke verpakkingen) en VAL-I-PAC (voor de
bedrijfsmatige verplichtingen).

Praktische tools en nuttige links:
Prevent-Pack – informatie over de acties van bedrijven i.v.m. afvalpreventie
Fost Plus – Erkend organisme voor het beheer van de terugnameplicht voor de huishoudelijke verplichtingen
VAL-I-PAC – Erkend organisme voor het beheer van de terugnameplicht voor de bedrijfsmatige verplichtingen
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Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. de terugnameplicht
van producten in papier en karton. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook
onderworpen aan de algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 De producenten, invoerders of verdelers bezorgen
het BIM statistieken over het verbruik in het Brussels
Gewest tijdens elk afgelopen kwartaal van de in deze
ordonnantie bedoelde producten.
 Art. 6 van Ordonnantie 22/04/1999: doelstelling op
het gebied van preventie.
 Het verplicht te behalen recyclagepercentage
bedraagt 85 % voor alle producenten, invoerders en
verdelers. Een fonds werd opgericht voor de
financiering van de selectieve ophalingen, de
bewustmaking van de bevolking en het op de markt
brengen van het papier, die noodzakelijk zijn om de
doelstellingen te bereiken. Dit fonds wordt gespijsd
door de producent, de invoerder of de verdeler.

- Ordonnantie van 22/04/1999 betreffende het
voorkomen en het beheer van afval van producten
in papier en/of karton.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.

 In de overeenkomsten met de opiniedagbladpers, de
gratis informatiepers en de tijdschriftenpers kan de
regering laten opnemen dat de financieringsplicht zal
worden uitgevoerd door de terbeschikkingstelling
van ruimte die voorbehouden wordt voor algemene
milieu-informatie. De waarde daarvan zou gelijk zijn
aan het bedrag dat verschuldigd is krachtens de
financieringsplicht.

www.brusselswastenetwork.eu – info@brusselswastenetwork.eu
Brussels Waste Network is een samenwerkingsverband tussen:

Voornaamste verplichtingen van bedrijven op het gebied van afvalstoffen
Brussels Hoofdstedelijk gewest
01/10/2012

UPV voor afvaloliën en PCB’s
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. de terugnameplicht
van afvaloliën en PCB’s. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de
algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 Het is verboden afvalolie of PCB’s te deponeren of te
laten lopen op of in de bodem, in de
oppervlaktewateren, in het grondwater, in de riolen
en de leidingen, in de collectoren of op om het even
welke plaats waar het een milieuverontreiniging kan
veroorzaken.
 Het is verboden voor of tijdens de ophaling of tijdens
de opslag, aan afvalolie water of gelijk welke
vreemde stof zoals oplosmiddelen,
schoonmaakproducten, detergenten,
antivriesmiddel, andere brandstoffen en andere
stoffen toe te voegen of te mengen.
 Het is verboden synthetische oliën (remmen) te
mengen met minerale oliën (motor, snijolie).
 Het is verbodenafvalolie te mengen met PCB’s of
gevaarlijke afvalstoffen.
 Afvalolie die werd verontreinigd door gevaarlijke
afvalstoffen, moet worden verwijderd door erkende
ondernemingen voor de verwijdering van deze
afvalstoffen. Afvalolie die meer dan 50 ppm PCB’s
bevat, moet verwijderd worden door erkende
bedrijven voor de verwijdering van PCB’s.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 4/03/1999 betreffende de planning van de
verwijdering van PCB's en PCT's.
- Ministerieel besluit van 20/12/1999 tot
vaststelling van een gewestelijk plan voor de
verwijdering en de reiniging van PCB's en PCT's.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 19/09/1991 houdende regeling van
de verwijdering van afvalolie.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.
- (Milieu-overeenkomst betreffende de
terugnameplicht voor afvalolie ministerie van het
1
BHG 20/02/2012) .

 Indien de opslag van afvalolie 60 l of meer bedraagt,
moet er een aangifte gedaan worden bij de
gemeente. Voor opslagen van 2000 l of meer, is een
milieuvergunning van klasse II nodig.

Praktische tools en nuttige links:
ValorLub – Organisme voor het beheer van de terugnameplicht van afvalolie
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Verplichtingen m.b.t. de terugnameplicht van afgedankte voertuigen
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. de terugnameplicht
van afgedankte voertuigen. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de
algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 De importeur/producent van voertuigen is
verantwoordelijk voor de terugname en de
verwerking van voertuigen buiten gebruik. Hij kan
dat individueel doen of collectief via Febelauto.
 De eindverkopers van voertuigen zijn verplicht elk
afgedankt voertuig over te nemen indien de bezitter
en/of eigenaar ervan een nieuw voertuig koopt van
hetzelfde type (onafhankelijk van het merk), en dit
volgens het principe “1 tegen 1”. Deze overname
gebeurt zonder kosten voor de bezitter en/of
eigenaar indien het afgedankt voertuig compleet is.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 15/04/2004 betreffende het beheer van
afgedankte voertuigen.
- (Milieu-overeenkomst betreffende de afgedankte
2
voertuigen - BHG 29/02/2012) .

 De erkende vernietigingscentra voor afgedankte
voertuigen leveren een vernietigingsattest af.

Praktische tools en nuttige links:
Registratieformulier als demonteercentrum voor afgedankte voertuigen (Leefmilieu Brussel)
Febelauto – Organisme voor het beheer van de terugnameplicht van afgedankte voertuigen
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UPV m.b.t. afval van
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. afval van elektrische
en elektronische apparatuur (AEEA). Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 De invoerders en producenten van elektrische en
elektronische apparatuur zijn verantwoordelijk voor
de overname en de verwerking van afgedankte
toestellen, die door de verbruiker overhandigd
worden.
Om deze verplichting na te leven, zijn er twee
mogelijkheden: zich aansluiten bij het collectief
systeem Recupel die alle verplichtingen in het kader
van de regionale milieuwetgeving overneemt, ofwel
een individueel plan opstellen voor het afvalbeheer,
welk goedgekeurd moet worden door de
gewestelijke controle-autoriteit.
 Handelaars zijn verplichtom, wanneer een
consument een nieuw product aanschaft, het
gelijksoortig afgedankt product waarvan de klant
zich ontdoet, gratis in ontvangst te nemen.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 3/06/2004 betreffende de beheerders van
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur.
- (Milieu-overeenkomst betreffende de
terugnameplicht voor elektronische apparatuur –
3
BHG 29/02/2012) .

 Daarnaast moeten zij hun klanten ook informeren
over de verwerking van afgedankte toestellen en
over de bijdragen voor de verwerking.

Praktische tools en nuttige links:
Recupel - Organisme voor het beheer van de terugnameplicht van afval van elektrische en elektronische
apparatuur
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UPV m.b.t. fotografisch afval
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. fotografisch afval.
Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de algemene afvalwetgeving
en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 De invoerders en producenten van fotografieproducten (labo) zijn verantwoordelijk voor de
overname van fotografisch afval, overhandigt door
de verbruiker.
Om deze verplichting na te leven, zijn er twee
mogelijkheden: zich aansluiten bij het collectief
systeem Fotini die alle verplichtingen in het kader
van de regionale milieuwetgeving overneemt, ofwel
een individueel plan opstellen voor het afvalbeheer,
welk goedgekeurd moet worden door de
gewestelijke controle-autoriteit.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.

Praktische tools en nuttige links:
FOTINI – Zorgt voor de uitvoering van de terugnameplicht (particulieren en professionals) voor fotografisch
afval
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UPV m.b.t. de terugnameplicht voor afvalbanden
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. de terugnameplicht
voor afvalbanden. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de
algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 De invoerders en producenten van banden zijn
verantwoordelijk voor de overname van
afvalbanden, overhandigt door de verbruiker.
Om deze verplichting na te leven, zijn er twee
mogelijkheden: zich aansluiten bij het collectief
systeem Recytyre die alle verplichtingen in het kader
van de regionale milieuwetgeving overneemt, ofwel
een individueel plan opstellen voor het afvalbeheer,
welk goedgekeurd moet worden door de
gewestelijke controle-autoriteit.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.
- (Milieu-overeenkomst betreffende afvalbanden 4
BHG 20/02/2012) .

 De groothandelaars of kleinhandelaars zijn verplicht
de afvalbanden die hen worden aangeboden gratis
terug te nemen, volgens het “1 tegen 1” principe. De
afvalbanden die onderhevig zijn aan de terugnameplicht (banden voor personenwagens, 4x4, lichte
bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en caravans,
motoren en scooters, vrachtwagens, landbouw-,
wegenbouw- en industriële voertuigen of machines
en vliegtuigen) worden nadien gratis overgenomen
door een Recytyre ophaler. Afvalbanden die
overhandigd worden aan een Recytyre ophaler
moeten voldoen aan minimale kwaliteits- en
opslageisen.
 De groothandelaars of kleinhandelaars betalen een
vaste milieubijdrage bij de aankoop van een band en
ontvangt deze bij de verkoop van een nieuwe band.
Voor elke handelaar is dit dus een nuloperatie.

Praktische tools en nuttige links:
Recytyre - Organisme voor het beheer van de terugnameplicht van afvalbanden
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UPV m.b.t. de terugnameplicht voor batterijen, accu’s,
zaklampen
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. terugnameplicht voor
batterijen, accu’s, zaklampen. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan
de algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
 De producenten of importeurs van batterijen en
accu’s zijn verantwoordelijk voor de overname en de
verwerking van de door de consument overhandigde
gebruikte exemplaren.
Om aan die verplichting te voldoen, zijn er twee
mogelijkheden: ofwel zich aansluiten bij een
adequaat collectief systeem (BEBAT of RECYBAT) dat
alle taken op zich neemt in het kader van de
gewestelijke milieuwetgeving, ofwel een individueel
afvalbeheersplan opstellen dat moet worden
goedgekeurd door de gewestelijke
controleautoriteiten.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.

 De eindverkoper van loodstartbatterijen is verplicht
gratis alle loodstartbatterijen over te nemen, zonder
dat er aankoop is van loodstartbatterijen.
 De eindverkoper van batterijen is verplicht gratis
alle gebruikte batterijen over te nemen, zonder dat
et aankoop moet zijn van nieuwe batterijen. Bij
aankoop van een nieuwe batterij wordt er een
afzonderlijk vermelde milieubijdrage gefactureerd.

Praktische tools en nuttige links:
RECYBAT - Organisme voor het beheer van de terugnameplicht van loodstartbatterijen
BEBAT - Organisme voor het beheer van de terugnameplicht van batterijen & accumulatoren
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UPV m.b.t. vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen
Onderstaande tabel bevat de voornaamste verplichtingen van bedrijven m.b.t. vervallen en nietgebruikte geneesmiddelen. Naast deze specifieke verplichtingen, is dit afval ook onderworpen aan de
algemene afvalwetgeving en de wetgeving m.b.t. gevaarlijk afval.
De producenten of importeurs van geneesmiddelen zijn
verantwoordelijk voor de terugname en de verwerking
van de vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen die
de patiënt terugbrengt naar een Brusselse apotheek.
Om aan die verplichting te voldoen, kunnen ze zich
aansluiten bij het adequate collectieve systeem van
OPHACO of APB, dat alle taken op zich neemt in het
kader van de gewestelijke milieuwetgeving. Apothekers
zijn verplicht gratis alle vervallen en niet-gebruikte
geneesmiddelen over te nemen.
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- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18/07/2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met
het oog op hun nuttige toepassing of hun
verwijdering.
- (Milieu-overeenkomst betreffende de

terugnameplicht m.b.t. vervallen en nietgebruikte geneesmiddelen – BHG
13/04/2012)5.
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