HET BEHEER VAN BEDRIJFSAFVAL IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Produceert u afval in het kader van uw professionele activiteiten?

Hier volgen enkele tips om u te helpen uw wettelijke verplichtingen na te leven.
Hoe meer de afvalstoffen aan de bron worden gesorteerd, hoe efficiënter de recyclageketens
kunnen zijn. Bovendien maakt afval recycleren het mogelijk om zowel grondstoffen als
energie te besparen.
Als professional wordt u geacht de kostprijs van het afvalbeheer op u te nemen volgens
het principe van “de vervuiler betaalt”.
Reden te meer dus om de milieu-impact van afval te beperken.

Wie is betrokken partij?

Alle ondernemingen en personen met een professionele activiteit op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) die niet-huishoudelijk afval
produceren.

Wat zijn uw verplichtingen?

U moet:
1. Een bewijs van het goede beheer van uw afvalstoffen kunnen voorleggen.
Dit beheerbewijs bestaat uit een contract, een factuur of een attest afgeleverd door:
++ Een geregistreerde ophaler indien de afvalstoffen worden opgehaald. Raadpleeg
de lijst van geregistreerde ophalers op onze website: leefmilieu.brussels/geregistreerdeophalers
++ Een verwerkingscentrum of containerpark indien de afvalstoffen er worden gedeponeerd. Raadpleeg de lijst van opslagplaatsen op onze website (niet-exhaustieve
lijst): leefmilieu.brussels/vergundeinstallaties
++ Deze beheerbewijzen 5 jaar bewaren.
2. Uw afval sorteren in de volgende categorieën: PMD (plastic flessen, metalen verpakkingen
en drankkartons), papier en karton, en glas.
3. Ook de volgende afvalstoffen moeten afzonderlijk worden gesorteerd: groenafval (van
groene ruimten en tuinen), afval waarvoor de terugnameplicht geldt (bv. batterijen,
geneesmiddelen, banden, gebruikte vetten en frituurolie, afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur), gevaarlijk afval (bv. ontvlambare, bijtende en ecotoxische
afvalstoffen) of dierlijke bijproducten (bv. slachtafval).

Wat indien u deze verplichtingen niet naleeft?

Bij niet-naleving van uw verplichting om uw afvalstoffen te beheren en te sorteren, riskeert
u een administratieve geldboete van 50 tot 62.500 euro. Onder meer de inspecteurs van
de Afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel controleren de
naleving van deze verplichtingen.
Om sancties te vermijden, moet u gewoon de wetgeving naleven.
Tot slot, Leefmilieu Brussel is uw bevoorrechte partner om u te begeleiden bij het naleven
van de milieuregels in het kader van uw activiteit.

Meer informatie?

++ Info-Leefmilieu: 02 775 75 75
++ info@leefmilieu.brussels
++ leefmilieu.brussels/afvalbeheerFAQ

Hulp nodig?

Doe een beroep op het Brussels Waste Network:

++ Brusselswastenetwork.eu
++ info@brusselswastenetwork.eu
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