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Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. 

De gegevens worden opgenomen in het regionale register van producenten. 
(Volgens artikel 12 par. 1 van de richtlijn 2002/96/EC dienen de lidstaten een 
register van de producenten bij te houden). 
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1.2 Gegevens van het plan 

1.2.1 Identificatie van de producent of invoerder 

1. Naam van de onderneming  
2. Rechtsvorm  
3. Handelsregister of BTW-nummer  
4. Adres  
5. Woonplaats/adres en in voorkomend geval adres van maatschappelijke zetels, 

administratieve zetels, exploitatiezetels  
6. Indien geen woonplaats of maatschappelijke zetel in het Gewest, schriftelijke 

aanduiding van een standplaats, bijhuis of kantoor waar gegevens nodig voor 
1.2.5. op elk ogenblik door de overheid kan geconsulteerd worden in België  

7. Telefoonnummer van een contactpersoon 
8. Faxnummer  
9. E-mail adres 
10. Naam en functie van ondertekenaar van het afvalpreventie-beheerplan. 
 
 

1.2.2 Voorwerp van het individueel afvalpreventie- en beheerplan 

1. Oorsprong van de elektrische en elektronische apparatuur waarop dit 
afvalpreventie- en beheerplan van toepassing is: huishoudelijk (of vergelijkbaar 
met huishoudelijke) of professioneel; invoerder of producent. 

2. Toepassingsgebied: duidelijke omschrijving alle apparatuur dat het bedrijf als 
producent/invoerder op de markt brengt en waarop dit afvalpreventie- en 
beheersplan van toepassing is (met foto’s). Vermelding van de categorie(ën) 
zoals beschreven in Bijlage IB van WEEE-Richtlijn, waartoe de apparatuur 
behoort, functie van de apparaten, onderdelen. De gemiddelde levensduur.  

3. Geldigheidsduur van het ingediende plan (maximum 5 jaar). 
4. Voor deze duur, een inschatting van de jaarlijkse hoeveelheden nieuwe 

apparaten (kg) op de Brusselse markt gebracht, alsook een inschatting van de 
jaarlijkse hoeveelheden afgedankte apparaten (kg) die in het Brussels gewest 
worden teruggenomen in het kader van dit plan. 

Individueel afvalpreventie- en 
beheerplan voor afgedankte elektrische 
en elektronische apparaten  
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1.2.3 Inzamelpunten 

Eén of meerdere adressen waar de betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische toestellen mogen worden afgeleverd (in bijlage 1). 

 

1.2.4 Maatregelen  

Maatregelen die genomen worden om aan de aanvaardingsplicht van elektrische 
en elektronische apparaten te voldoen, met als doelstelling een maximale 
selectieve inzameling en het behalen van de inzamel- en recyclageverplichtingen 
die de gewestelijke milieuwetgeving oplegt. 

1. Omschrijving van de wijze waarop aan de aanvaardingplicht van de 
betreffende afgedankte toestellen zal worden voldaan: 

 Hoe verloopt het proces van terugname (voorzien in 
verkoopsvoorwaarden)?  

 Waar en onder welke condities worden de teruggenomen goederen 
gestockeerd?  

 Op welke manier wordt het transport naar de verwerker georganiseerd: wie 
voert het uit? Wie neemt het initiatief en de verantwoordelijkheid voor dit 
transport (vervoers- of ophaalbon bij te voegen in bijlage, alsook het 
contract met de erkende ophaler)? Welk vervoermiddel wordt gebruikt en 
wie bepaalt dit?  

 Naar welk erkend verwerkingsbedrijf (naam, adres, …) worden de 
afgedankte goederen getransporteerd, en wie bepaalt deze bestemming?  

2. Omschrijving van de maatregelen bij de producenten voor de kwalitatieve en 
kwantitatieve voorkoming van afvalstoffen, zoals “design for recycling”. 

3. Omschrijving van de maatregelen voor de vermindering van de hoeveelheden 
gevaarlijke afvalstoffen en potentieel schadelijke materialen in de producten 
die op de markt worden gebracht. Alle beschikbare gegevens over de 
gevaarlijke componenten in de apparatuur (information data sheet). 

4. Omschrijving van de maatregelen voor een maximaal product-hergebruik.  

5. Omschrijving van de maatregelen voor een optimale en maximale selectieve 
inzameling van de betreffende afgedankte apparaten. 

6. Omschrijving van de maatregelen voor de optimale verwerking van de 
betreffende afgedankte toestellen volgens de milieuvoorschriften. 
Onderbouwing van het behalen van de recyclage doestellingen uit de 
gewestelijke milieuwetgeving gedurende de looptijd van het plan, door in 
bijlage een lijst van operatoren inzake hergebruik en recycling, inclusief een 
bewijs van samenwerking, toe te voegen (bijlage 2). 

7. Omschrijving van de maatregelen voor een correcte en duidelijke registratie 
van de afvalstoffenstromen. 
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8. Omschrijving van de maatregelen voor de voorlichting en sensibilisering van 
de ontdoeners van de betreffende afgedankte toestellen en van alle 
betrokkenen in het inzamelsysteem.  

9. Indien er beroep gedaan wordt op overheidsinfrastructuur: omschrijving van de 
maatregelen voor de vergoeding van inspanningen van de diverse overheden.  

10. Een financieel plan voor de looptijd van het individueel plan, waarbij de hoogte 
van de financiële zekerheid wordt bepaald én verantwoord aan de hand van de 
geraamde kostenstructuur (aantal op de markt gebrachte apparatuur, 
retourpercentage, hergebruikpercentage, operationele kost, verwerkingskost, 
enz.). 

Deze financiële zekerheid dient overeen te stemmen met de geschatte kosten 
voor het overnemen door het Vlaamse/Brusselse/Waalse Gewest van de 
aanvaardingsplicht gedurende 6 maanden. De financiële zekerheid kan de 
vorm hebben van een recyclingverzekering of een geblokkeerde bankrekening. 

Een bewijs van de financiële zekerheid wordt bezorgd binnen de 30 dagen na 
kennisgeving van aanvaarding door de bevoegde autoriteit van het 
afvalpreventie- en beheerplan. 

 

1.2.5 Jaarlijkse rapportering 

De producent / invoerder stelt elk jaar vóór 31 maart de volgende gegevens over 
het voorgaande kalenderjaar ter beschikking over de elektrische of elektronische 
apparatuur waarvan hij producent is, aan de hand van bijgevoegde tabel: 

– De totale hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur uitgedrukt per 
categorie, in kilogram en aantallen, die op de markt gebracht zijn (per gewest) 

– De totale hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur uitgedrukt per 
categorie, in kilogram en aantallen, ingezameld in uitvoering van de 
aanvaardingsplicht, per inzamelkanaal 

– De totale hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur uitgedrukt per 
categorie, in kilogram en aantallen, dat in hergebruik werd gebracht met 
vermelding van de inrichting waar de selectie uitgevoerd werd  

– De totale hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur aangeboden per 

hergebruikcentra en per verwerker (specifieer indien dit in ander EU lidstaat of buiten 
EU gebeurt) 

– Totale hoeveelheid apparaten dat als volledig toestel hergebruikt werd 

– De totale hoeveelheid materialen (ferro, non-ferro, kunststoffen en andere) die 
voortkomen uit de verwerking van de afgedankte apparaten, opgesplitst per 
categorie van apparaten en uitgedrukt in kilogram, die werden gerecycleerd, 
op andere wijze nuttig toegepast, of verwijderd door verbranding, verwijderd 
door storten  

– De totale hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen die voortkomen uit de 
verwerking van de afgedankte apparaten, opgesplitst per categorie van 
apparaten en uitgedrukt in kilogram 
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– De gemiddelde samenstelling van de producten die op de markt worden 
gebracht en waarop dit plan van toepassing is, met minimaal de hoeveelheid 
ferro, non-ferro materialen, kunststoffen en de hoeveelheden gevaarlijke 
afvalstoffen en potentieel schadelijke materialen in de producten die op de 
markt worden gebracht. Alle beschikbare gegevens over de gevaarlijke 
componenten en materialen in de apparatuur. 

– Een lijst van inrichtingen die de apparaten inzamelen, sorteren op hergebruik 
en/of verwerken per categorie van apparaten (in binnenland, in EU en/of buiten 
de EU) 

– Per verwerker en per categorie van apparaten, de wijze waarop de verwerking 
van de afgedankte apparaten gebeurt, met een kwalitatieve en kwantitatieve 
beschrijving van het verwerkingsprocédé, gaande van nuttige toepassing, 
energierecuperatie tot verwijdering. 

– Een controlerapport van de vermelde gegevens inzake productie, inzameling 
en verwerking in het jaarverslag, gevalideerd door een onafhankelijk 
keuringsinstelling. De onafhankelijke keuringsinstelling is geaccrediteerd op 
basis van ISO17020 (voormalig EN 45004). 

 

Kolomnummer 1 2 3 4 5 

Productcategorie Op de markt 
gebracht 

Totaal 
ingezamelde 

AEEA 

Verwerkt in 
VLA/BRU/WAL 

Verwerkt in een 
andere lidstaat 

Verwerkt 
buiten de 

EG 

Totaalgewicht 
(in kg en 

aantallen) 

Totaalgewicht (in 
kg en aantallen)

 *
 

Totaalgewicht (in 
kg ) 

Totaalgewicht 
(in kg ) 

Totaalgewic
ht (in kg) 

1. Grote apparaten      

2. Kleine apparaten      

3. IT- en telecommunicatie-
apparatuur 

     

4. Consumentenapparatuur 
(professioneel) 

     

5. Verlichtingsapparatuur      

5a Gasontladingslampen      

6. Elektrisch en            
elektronisch gereedschap 

     

7. apparatuur voor sport en 
ontspanning 

     

8. Medische hulpmiddelen      

                                                      

*
 Vermeld ook het inzamelkanaal 
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9. Meet- en controle-
instrumenten 

     

10. Automaten      

Tabel 1: Op de markt gebrachte, ingezamelde en geëxporteerde afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA)  
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Kolomnummer 1 2 3 4 5 6 

Productcategorie Nuttige 
toepassing 

Percentage 
nuttige 

toepassing 

Totaal 
hergebruik en 

recycling 

Percentage 
hergebruik 

en recycling 

Als compleet 
toestel 

hergebruikte 
AEEA 

Gevaarlijk 
afval, 

afkomstig 
van 

depollutie 

Totaalgewich
t 

in kg) 

% Totaalgewicht 
in kg en 

aantallen) 

% Totaalgewicht 
(in kg)

 *
 

Totaalgewicht 
(in kg, per 

soort) 

1. Grote apparaten       

2. Kleine apparaten       

3. IT- en 
telecommunicatie-
apparatuur 

      

4. 
Consumentenapparatuur 
(professioneel) 

      

5. Verlichtingsapparatuur       

5a Gasontladingslampen       

6. Elektrisch en 
elektronisch gereedschap 

      

7. Apparatuur voor sport 
en ontspanning 

      

8. Medische 
hulpmiddelen 

      

9. Meet- en controle-
instrumenten 

      

10. Automaten       

Tabel 2: Cijfers inzake nuttige toepassing, recycling en hergebruik 

 

 

 

 

 

                                                      

*
 Vermeld ook het inzamelkanaal en de bestemming 
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Kolomnummer 7 8 9 

Productcategorie Gemiddelde 
samenstelling 

per materiaal bij 
het op de markt 

brengen  

Ophalers, 
verwerkers, 

hergebruikcentra 

Wijze van verwerking (kwalitatieve en 
kwantitatieve beschrijving, per 

verwerkingsprocédé / per verwerker 
gaande van nuttige toepassing, 

energierecuperatie tot verwijdering ). 
Totale hoeveelheden 

materiaalstromen (ferro, non-ferro, 
kunststoffen, batterijen, andere) 

voorkomende uit de verwerking, die 
nuttig werden toegepast of verwijderd 

(in kg). 

Materiaal, % % aangeboden per 
hergebruikcentra / 

verwerker 

 

1. Grote apparaten    

2. Kleine apparaten    

3. IT- en telecommunicatie-
apparatuur 

   

4. Consumentenapparatuur 
(professioneel) 

   

5. Verlichtingsapparatuur    

5a Gasontladingslampen    

6. Elektrisch en elektronisch 
gereedschap 

   

7. Speelgoed, apparatuur voor 
sport en ontspanning 

   

8. Medische hulpmiddelen    

9. Meet- en controle-
instrumenten 

   

10. Automaten    

Tabel 3 :Samenstelling, inzameling en verwerking 
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1.3 Verbintenissen 

1.3.1 Schriftelijke verbintenis  

Een schriftelijke verbintenis, gedateerd en ondertekend door de producent of 
invoerder, of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de 
vennootschap ertoe kan verbinden, dat de afvalstoffen die onder de toepassing 
van het afvalpreventie- en afvalbeheerplan vallen en voor wat betreft professionele 
toestellen minimaal diegene die na 13 augustus 2005 op de markt gebracht zijn en 
die hem, met toepassing van dit besluit en de gewestelijke milieuwetgeving, 
worden aangeboden door derden, inzonderheid eindverkopers en 
tussenhandelaars, door hem: 

 gratis zullen worden aanvaard; 

 zullen worden verwerkt met inachtname van de voorschriften opgelegd door 
de gewestelijke milieuwetgeving 

 
 

1.4 Bijlagen 

Bijlage 1 

Adressen waar de afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen 
worden afgeleverd. 

Bijlage 2 

Lijst van inrichtingen die de afgedankte apparaten verwerken (hergebruik en 
recycling) en bewijs van samenwerking. 

Bijlage 3 

Afschrift van de oprichtingsakte van de onderneming en van de eventuele 
wijzigingen hieraan gedurende de laatste vijf jaar; 

 

Datum: 

Handtekening van de verantwoordelijke: 

 

 


