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Inhoud van de presentatie 

 
1. Actoren 

2. Vervoerder 

3. Inzamelaar, handelaar en makelaar van (niet) gevaarlijke afvalstoffen 

4. Houder van afvalstoffen 

5. Inzamel- en verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen 

6. Inzamelinrichting als nevenactiviteit 

7. Wijzigingen rubrieken ingedeelde inrichtingen die betrekking hebben op 

afvalstoffen  

 



2. Actoren 
Voor 

Niet-gevaarlijke afvalstoffen Gevaarlijke 
afvalstoffen 

Producent van 
afvalstoffen 

MV (drempel) MV (drempel) 

Inzamelinrichting MV 
DBP = MV + registratie 

MV + Erkenning 

Verwerking MV 
DBP = MV + registratie  

MV + Erkenning 
+ Erkenning AEEA 

Vervoerder Registratie 
DBP = specifieke registratie 
 

Geen registratie 
Erkenning 
AV = registratie 
 

Inzamelaar Registratie 
DBP = specifieke registratie 

Erkenning 



Niet-gevaarlijke 
afvalstoffen 

Gevaarlijke 
afvalstoffen 

Producent + inrichting voor 
inzameling als nevenactiviteit 

MV (drempel) MV (drempel) 

Inzamelinrichting* MV MV 

Verwerking* MV MV 

Vervoerder Registratie Registratie 

Inzamelaar, handelaar, 
makelaar 

Registratie Erkenning 

 * Voorwaarden met betrekking tot competenties, betrouwbaarheid, KBS 

opgenomen in de MV  

2. Actoren 
Brudalex 
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2. Vervoerder 

 
2.1  Wie  elke persoon die afvalstoffen vervoert  

1. Voor rekening van een opdrachtgever 
1. Voor de IHM van niet-gevaarlijke afvalstoffen 

2. Voor de IHM van niet-gevaarlijke afvalstoffen 

3. Voor de afvalstoffenhouder 

2. Als afvalstoffenhouder als hoeveelheid > 500 kg  

 
2.2  Geen registratie als vervoerder nodig 

1. Houder naar een inrichting die inzamelt als nevenactiviteit 

2. Houder als hoeveelheid < 500 kg 

 

 

2.3.  Registratie voor niet-gevaarlijke  en  gevaarlijke afvalstoffen 



2. Vervoerder 

 
2.4  Registratie van rechtswege  

– Vergund in één van de Belgische gewesten 

– Vergund door LB in het kader van zijn activiteiten 

 

2.5  Opdrachtgever 

– Bepaalt de bestemming van de vervoerde afvalstoffen 

– Controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen 

– Evalueert risico op incidenten  

– Stelt lijst met maatregelen op in geval van ongeval 

– Ofwel inzamelaar, handelaar of makelaar ofwel houder van afvalstoffen 

– Vervoerder werkt voor een opdrachtgever 

 
2.6  Administratieve verplichtingen van de vervoerder  

Elke vijf jaar LB op de hoogte brengen van de wijzigingen 

 

http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0206
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0206
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0206
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3. Inzamelaar, handelaar, makelaar in (N)GA   

  

 

3.1  Wie  iedereen die 

 

• afval inzamelt 

• gevaarlijke afvalstoffen koopt en verkoopt 

• de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen 

organiseert 

 

3.2  Nodige toelatingen  
• Indien NGA: registratie 

• Indien GA: erkenning 

 

• Indien vervoer : registratie als vervoerder 

 

3.3  Voorwaarden om te worden geregistreerd/erkend  
 

• niet veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast  

strafblad 

 

 

 



3. Inzamelaar, handelaar, makelaar in (N)GA  

3.4  Competenties 

Voor GA en NGA: Persoon met kennis van de afvalstoffenwetgeving 

 en afvalstoffenbeheer  

 LB doet een studie om de minimumeisen van de opleiding te bepalen (2017) 

 Vanaf 2018: zullen er vormingen georganiseerd worden  

 Vanaf 2019: zullen er bewijzen gevraagd worden (diploma’s, certificaten of 

attesten,….) 

 Afwijking mogelijk vanaf 2019 : indien gemotiveerd in de aanvraag en 

 indien voldoende beroepservaring 

Voor GA: voldoende kennis van de eigenschappen en gevaren van afvalstoffen  

 Diploma hoger onderwijs (wetenschappelijk) 

 Afwijking mogelijk  : indien gemotiveerd in de aanvraag en indien voldoende 

beroepservaring 

 

 



3. Inzamelaar, handelaar, makelaar in (N)GA   

  

 
 

3.5   Na te leven voorwaarden 
 

• Een kwaliteitsbeheersysteem bijhouden  

 dat gebaseerd is op de productie van werkplannen.  
• Een duidelijke en volledige handleiding over de uitoefening van de activiteit; 

• Een werkmethode die garandeert dat de producent van de afvalstoffen over de nodige 

informatie beschikt; 

• Een werkmethode die de traceerbaarheid van afvalstoffen vanaf de producent tot aan 

de bestemming garandeert; 

• Een register van de door het personeel gevolgde vormingen 

voor GA: versturen samen met de erkenningsaanvraag 

 

• IHM treedt op als opdrachtgever  
 

3.6   Administratieve verplichtingen  

 

NGA    Elke vijf jaar LB op de hoogte brengen van de wijzigingen 

GA  Jaarverslag opsturen 

 

 

 

 

 

Lijst met elementen 

http://www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/systeme-de-gestion-de-la-qualite-sgq


3. Inzamelaar, handelaar, makelaar in (N)GA   

  

 
 

 

3.7  Verzekering voor IHM GA 
 

 

Gevaarlijke afvalstoffen 2.500.000 euro 

Afval dat onder de terugnameplicht valt 250.000 euro 

Capaciteit < 3,5 ton Dekking/2 

Gespecialiseerd in een categorie afval Mogelijke vermindering van dekking 

Typeattest  ter beschikking 

http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/atte_verzekering_cnc-dd_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/atte_verzekering_cnc-dd_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/atte_verzekering_cnc-dd_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/atte_verzekering_cnc-dd_nl.pdf
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4. Afvalstoffenhouder 
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4.1  Sorteermodaliteiten 
 

 De uitbater sorteert de afvalstromen 

 PMD 

 Papier en karton 

 Glasafval 

 Plantenafval 

 Gevaarlijke afvalstoffen 

 Afval dat onder de terugnameplicht valt  

 Restafval 

 

 De uitbater voorziet sorteermodaliteiten:  

vooral voor de stromen PMD, papier en karton en het restafval 

 Woningen/VME: naleven van de sorteerverplichting van de verordening van 

19/12/2008 

 Bedrijven en andere: naleven van artikel 3.7.1 van brudalex 



4. Producent van afvalstoffen 
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4.2  Afgifte van afvalstoffen 

 
Bestemming 

- Inzamel- en/of verwerkingsinrichting,  

- Vergund in BHG  binnenkort lijst op de site 

- Vergund in Vlaanderen, Wallonië, andere landen 

 

- Inrichting die inzamelt als nevenactiviteit 

 

- Geregistreerd inzamelaar, handelaar, makelaar in NGA  

 

- Erkend inzamelaar, handelaar, makelaar in GA 

 

- Afval in situ geproduceerd door een professional in het kader van zijn activiteit mag 

door hemzelf teruggenomen worden (art. 1.6 §4) 

 

Vervoer 

• via geregistreerd afvalstoffenvervoerder (zie lijst)  

• zelf (al dan niet geregistreerd als vervoerder)  

 

http://www.ovam.be/webtoepassingen-en-publieke-lijsten
http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0205
http://www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees-dans
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0001
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0206
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5. Inzamel- en verwerkingsinrichtingen 

 

 
5.1 Aanvraag 

• Specifiek formulier: informatie die vroeger werd gevraagd in de aanvraag voor erkenning 

• Indien MV voor inzameling en/of verwerking van afvalstoffen  

 Niet voor de inrichtingen die als nevenactiviteit afvalstoffen inzamelen 

 Niet voor de producenten die een compacteerder hebben voor het verwerken  

 van hun eigen afvalstoffen 

 

 5.2 Betrouwbaarheid 

• Niet veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast  Strafblad 

 

5.3 Vorming  

Zie IHM  

 

5.4 Kwaliteitsbeheersysteem 
• Specifieke lijst voor inzamel- en verwerkingsinrichtingen  

 

http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_afvalstoffeninzamelingverwerking_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_afvalstoffeninzamelingverwerking_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_afvalstoffeninzamelingverwerking_nl.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/not_kbs_pe_nl.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/not_kbs_pe_nl.pdf


5. Inzamel- en verwerkingsinrichtingen 
 

 

5.5 Minimale uitbatingsvoorwaarden 
 
  De site is volledig omheind 
   De MV bepaalt de afvalstoffen die kunnen verwerkt en/of aanvaard worden 
   Openingsuren 
  Weegtoestel  
  Informatiebord  
 
 

5.6 Einde-afvalfase 
 
• Na een verwerkingsoperatie kunnen afvalstoffen producten worden:  

• ofwel bestaan er Europese criteria 
• ofwel bestaan er geen Europese criteria  dan moet een nota bij de aanvraag 

gevoegd worden 
• naleven van de normen van toepassing op de producten,  
• bewijzen dat het gebruik ervan geen schadelijke effect heeft op het leefmilieu of op de 

menselijke gezondheid 
• controle- en analysesysteem 

 

  

 

 



5. Inzamel- en verwerkingsinrichtingen 
 

 

5.7 Lijsten op de website 

 

• LB stelt een 

 lijst van de inzamel- en verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking van de afvalstoffenhouders. 

 Contactgegevens van elke betrokken onderneming evenals de afvalstoffen die verwerkt worden op 

hun site(s),  

 Opdat elke afvalstoffenhouder snel info kan bekomen met betrekking tot de sites waar afvalstoffen 

kunnen aanvaard en eventueel behandeld worden 

 

• LB stelt een lijst van de inrichtingen die de einde-afvalfase hebben bekomen ter 

beschikking van afvalstoffenhouders / operatoren/ autoriteiten. 

 

Mailing opgestuurd naar operatoren 
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6. Inrichtingen die inzamelen als nevenactiviteit 
 

 6.1 Wat is dat?  

 
- Versoepelde regeling 

- Installaties waarvoor inzameling niet de hoofdactiviteit is 

- Beoogde artikels: 3.5.15, 4.1.4, 4.2.3  geen rubriek 51  
of specifiek aanvraagformulier nodig 

 

Geval 1   

Art. 3.3.15 1°       - Meerdere uitbatingszetels 

       - Zelfde ondernemingsnummer 

       

 

 

 

Geval 2  

Art 3.3.15 2°       - Bouw- en slooponderneming 

       - Opslagplaats < 100 m² 



6. Inrichtingen die inzamelen als nevenactiviteit 
 

   

 

Geval 3 

Art. 3.5.15 3°     Gelegen op hetzelfde bedrijventerrein 

     Enkel kantooractiviteiten    
       

 

 

Geval 4  

Art. 3.5.15 4°    De hoeveelheid afvalstoffen is ≤ 500 kg per  
     afgifte. 

     De afvalstoffen zijn van dezelfde soort   
     en afkomstig van eenzelfde activiteitensector  
     als die van de inrichting. 

 

 

 

Geval 5-6 

Art. 3.5.15 5°     De consument voert de afvalstoffen aan. 
en 6°  
      De afvalstoffen zijn van dezelfde soort als de  
     verkochte producten of zijn onderworpen aan de  
     terugnameverplichting. 

    



6. Inrichtingen die inzamelen als nevenactiviteit 
 

 

  

 

Geval 7  Art 4.1.4 Vergunde IHM kunnen aanvullende ophalingen van AEEA van zeer kleine 

 afmeting organiseren. 

  AEEA waarvan alle afmetingen ≤ 25 cm zijn 

  Bestemde oppervlakte bedraagt ≤ 2m2  

  De inzamelingen kaderen in een sensibiliseringscampagne voor de preventie en het 

 hergebruik van AEEA 

  Er moet toestemming gevraagd worden aan Leefmilieu Brussel 

 

  Naam van de inzamelaar, handelaar of makelaar of die van de producent te vermelden 

  Inzamelrecipiënten bewaard op een veilige en bewaakte plaats 

   AEEA regelmatig opgehaald.  

  Inzamelsite en de omgeving zuiver houden 

 

In scholen 

 Acties duren maximaal 3 dagen. 

 Acties vinden maximaal 2 keer per kalenderjaar plaats. 

 Verbod op inzameling in kleuter- of lagere scholen. 
          

 

 

 

     
 

 

     

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8aOmi_bQAhWB2hoKHXyVBEAQjRwIBw&url=http://designvlaanderen.be/product/bebat-recupel-inzamelunit&psig=AFQjCNEp6uX0RXeOVFgfKsP31QNWCP7atA&ust=1481887488024779


6. Inrichtingen die inzamelen als 

nevenactiviteit 
 

 

  

 

Geval 8    

Art. 4.2.3    Geen opslag  op de openbare weg  

      Zo opslaan dat er geen schade aan de gezondheid en het 

    leefmilieu berokkend wordt 

      Site schoon houden   

      Schone recipiënten met het etiket    

    "Categorie 3: niet voor menselijke consumptie"  
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7.1 Opslagplaatsen (in m² of l) 
Rubriek 45 gevaarlijke afvalstoffen 
 
45.1  Overige gevaarlijke    45.4 AEEA 
 

 

 
 
45.2 Vloeibare gevaarlijke ontvlambare afvalstoffen 
45.3 Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen 
 

 
Rubriek 47 niet-gevaarlijke afvalstoffen  

 

 

 

7. Wijzigingen rubrieken ingedeelde inrichtingen 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjouPzb893QAhXEDxoKHVqXAjMQjRwIBw&url=http://www.etterbeek.be/onze-diensten/openbare-netheid/waar-blijft-u-met-uw-afval&psig=AFQjCNGNXlAhRJ0V_LOdJkCyH9YbRt0tuw&ust=1481056524830403


7. Wijzigingen rubrieken ingedeelde inrichtingen 

 7.2 Verwerking (kW of t/jaar) 
 
 
Rubriek 41   
 
 
 
 
 
Rubriek 46   
Rubriek 48 en 49 
 
 
 
 
 
Rubriek 51   
 
 



3. Wijzigingen rubrieken ingedeelde inrichtingen 

 

Slib en grond Biomethaangasvorming AEEA 

Men raakt niet aan de aard van de afvalstoffen 
Voorbereiding met het oog op hergebruik: de afvalstoffen worden terug product na 

eenvoudige handeling 
Regels voor de voorbereiding met het oog op hergebruik van AEEA: titel IV, hoofdstuk I 

AEEA:  
 Verbod voor apparaten die CFK’s of HCFK’s bevatten 
 Enkel als er een reguliere markt voorhanden is 
 Software zonder licentie moeten verwijderd worden 
 De elektrische veiligheid van elk apparaat moet getest worden 
 De functionaliteit van elk toestel moet getest worden (zie bijlage 4) 
 Elk apparaat beschikt over een etiket en een fiche voor hergebruik 
 

 

 

 
Rubriek 44  : inrichtingen voor het sorteren en/of  
voorbereiden met het oog op hergebruik 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir6q_jjN3QAhVFlxoKHWNXAr8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=rOk9hvruiCQ&psig=AFQjCNHVSTQ7SUXFUofw6-9vmURgfDcpCA&ust=1481028897584179


3. Wijzigingen rubrieken ingedeelde inrichtingen 

 7.3 Specifieke rubrieken 
 
 
Rubriek 22 
Opslag en verwerking van slib en grond  
 
 
 
 
 
 
 
Rubriek 28 
Bouw-, verbouwings- en afbraakwerven 
Rioolrenovatiewerven met kousmethode 
 
 
 



3. Wijzigingen rubrieken ingedeelde inrichtingen 
 

 

 Aanvraag via specifiek formulier 

 Valoriseerbare materialen: 

 Afvalstoffen die erkend zijn als product in een ander Belgisch gewest 

 Zijn geen afvalstoffen meer voor het gebruik op de site en voor het 

vervoer naar de site indien een vergunning verkregen werd 

 

 Er zal een lijst opgesteld worden met valoriseerbare materialen waarvoor de 

vergunning voor rubriek 178 niet nodig is 

Rubriek 178 

 Gebruik van valoriseerbare materialen 
 Klasse 1D  

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/formulaires-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/formulaires-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/formulaires-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/formulaires-permis-denvironnement


BRUDALEX 
  

• Verschillende gidsen voor verschillende actoren 

 

http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties 

- Producenten van A  

- Inzamel- en verwerkingsinrichtingen van A 

- Inzamelinrichtingen als nevenactiviteit 

- Vervoerders van A 

- IHM van NGA 

- IHM van GA 

 
• Contactpersonen : afdeling vergunningen  

Algemeen  Sabine Carbonnelle   

  Bérengère Paternostre   

  Evy Trogh    

  Inge Van Engeland   

Erkenningen IHM GA  Johan Leon   

  Bérengère Paternostre   

  Diane de Meester  

Registraties  IHM NGA / vervoerders 

  Natasha Beun   

  Mohamed El Abdelkhalki   

 
• Vragen/opmerkingen 

 

  permit_agr@leefmilieu.brussels 

  permit_agr@environnement.brussels 

 
 

 

http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties/vervoerder-van-afvalstoffen
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties/inzamelaar-handelaar-en-makelaar-va-0
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties/inzamelaar-handelaar-en-makelaar-van?view_pro=1&view_school=1
http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
mailto:permit_agr@leefmilieu.brussels
mailto:permit_agr@environnement.brussels


   

 

 

 Merci pour votre attention! 

 Bedankt voor uw aandacht! 

  


