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INHOUD VAN DE PRESENTATIE 

1. Beheer van de AEEA 

• Hergebruik: art 4.1.2 + bijlage IV 

• Bijkomende inzameling: art 4.1.4 

• Rapportage/certificering: art 4.1.9 tot 4.1.14  

 
2. Voedingsoliën en -vetten: art 4.2.1 tot 4.2.6 

3. Vervallen geneesmiddelen: art 4.3.1 tot 4.3.4 

4. Verbod op plastic zakken: art 4.6.1 en 4.6.12 + Bijlage 
XII) 

 
 



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK (ART 4.1.4) 

 1. Het hergebruik van huishoudelijke schermen met 

kathodestraalbuizen en van koelkasten met CFK's en HCFK's is 

verboden; 

 

 

2. Algemene voorwaarden voor hergebruik: 

●volledige omkasting en alle essentiële onderdelen zijn aanwezig;  

●een reguliere markt;  



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK 

 3. Hoe worden ze voorbereid op hergebruik?  

• Software beschermd door auteursrechten en waarvoor er geen 

licentie is, wordt verwijderd;  

 

 

• Test op werking en elektrische veiligheid 



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK 

 4. Specifieke voorwaarden bepaalde toestellen (Bijlage 4):  

●Koelkasten, diepvriezers en mobiele airconditioningsystemen:  

› De isolatie is volledig en intact  

› Er is weinig of geen roest/cosmetische schade  

 

●Microgolfoven: geen stralingsverlies  

●Wasmachine, vaatwasmachine, droogkasten: weerstanden ontkalkt. 

●Voor pc's: minimaal processor Pentium III, 1,6 GHz  



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK 

 ●IT-apparatuur (computers en randapparatuur)  

 het scherm is functioneel, draagbare computers zijn voorzien van hun adapter in 

goede staat, … 

●Gsm  

 Test van microfoon, luidspreker, scherm, klavier etc. 

●Koelkasten en diepvriezers  

 minimum koeltemperaturen 

 



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK 

 5. Ieder apparaat dat voor hergebruik werd voorbereid beschikt over een etiket 

en een hergebruikfiche. 

 

Het etiket wordt zichtbaar en leesbaar op het toestel bevestigt.  

Het bevat:  

• de unieke identificatiecode van het apparaat; 

• de naam van het centrum voor voorbereiding voor hergebruik  



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK 

 5. De hergebruikfiche bevat:  

• de unieke identificatiecode; 

• de naam van het centrum voor voorbereiding voor hergebruik  

• de benaming en de categorie van het apparaat  

• het resultaat van de verschillende tests (elektriciteit, functionaliteit)  

De fiche mag digitaal of van papier zijn maar moet bij controle voorgelegd 

kunnen worden;  



1. BEHEER VAN AEEA 

HERGEBRUIK 

 6. Bescherming van de EEA voorbereid voor hergebruik tijdens het vervoer 

(verpakking/stapeling)  

7. Regels niet van toepassing bij internationale overbrenging (4.1.6)  

EEA worden teruggestuurd naar de producent voor herstel van een apparaat 

onder garantie 

EEA voor professioneel gebruik teruggestuurd naar de producent om te worden 

opgeknapt, hersteld of geanalyseerd om de oorzaken van defecten te ontdekken, 

in het kader van een contract;  



1. BEHEER VAN AEEA 

BIJKOMENDE INZAMELING 

 • Inzamelaars, handelaars, makelaars kunnen AEEA van -25 cm inzamelen op 

bijkomende inzamelpunten.  

• Toepassingsvoorwaarden (toezicht, netheid, sensibilisering, …)  

• Oppervlakte van max 2 m² waarvan minstens 1/3 bestemd voor hergebruik 

• Verzoek tot goedkeuring LB voor max. 5 jaar 

• Inzameling van kleine AEEA in scholen, bijkomende voorwaarden: 

• In middelbare scholen 

• Niet meer dan 2 x 3 dagen per jaar;  

• Ingezamelde AEEA worden binnen de drie werkdagen opgehaald 



1. BEHEER VAN AEEA 

RAPPORTAGE/CERTIFICERING 

 ●Specifieke rapportage voor AEEA 

●Platform opgericht door producenten en goedgekeurd door LB 

●Rapportage verplicht voor alle actoren; 

● Kleinhandelaars 

● IHM 

● Centrum voor voorbereiding voor hergebruik 

● Verwerkingsinrichtingen 

●Rapportage  

● Van de per categorie ingezamelde hoeveelheden 

● Van de hergebruikte, gerecycleerde, energetisch gevaloriseerde hoeveelheden 



1. BEHEER VAN AEEA 

RAPPORTAGE/CERTIFICERING 

 ●Periodieke certificering ISO 17020 voor verwerkingsinrichtingen, IHM; 

●Certificering op verzoek: installatie voor voorbereiding voor hergebruik en 

kleinhandelaars; 

●Kosten ten lasten van de producent voor degene die een contract met hem 

hebben gesloten; 

●Mogelijkheid voor de minister om een gelijkwaardige certificering vast te leggen;  

●Mogelijkheid voor het Instituut om de drempels vast te leggen waaronder de 

actoren vrijgesteld zijn van de certificeringsverplichting;  



2. VOEDINGSOLIËN EN -VETTEN   

• Niet langer onderworpen aan UPV, zelfs al zijn de producenten betrokken bij 

het beheer van de stroom (= geen individueel preventie- en beheersplan/ 

milieuovereenkomst/erkenning);  

• Sinds 23/01/2017 zijn alle verplichtingen voor professionele frituuroliën 

weggevallen.  

(r  

 de regels voor dierlijke bijproducten blijven van toepassing  

 

• Voor huishoudelijke frituuroliën:  

 behoud van de regels van besluit 18/07/2002 terugnameplicht tot 1/01/2019 

 de producenten worden geacht om, in samenwerking met de publiekrechtelijke 

rechtspersonen, de ingezamelde hoeveelheden tegen eind 2020 met 20 % te verhogen 

in vergelijking met de in 2017 ingezamelde hoeveelheid. 

 Soepelere opvolging: begeleidingscomité met een vertegenwoordiger van het Instituut en 

van de publiekrechtelijke rechtspersoon voor de opvolging van de stroom 



2. VOEDINGSOLIËN EN -VETTEN   

 Inzameling bij de kleinhandelaars: de IHM melden de ingezamelde 

hoeveelheden aan de producent. Deze hoeveelheden zijn inbegrepen in het 

inzamelingspercentage;  

 Financiering: reële en volledige kostprijs voor het beheer door de 

publiekrechtelijke rechtspersoon  

 Terugbetaling van de kosten en de verdeling van de eventuele ontvangsten overeengekomen 

in onderling overleg; 

 De verdeling van de ontvangsten is pas mogelijk als de communicatiekosten gedekt worden 

door de herverkoop van de ingezamelde oliën;  

 Verplichting voor de producenten om in samenwerking met de 

publiekrechtelijke rechtspersoon communicatiecampagnes te organiseren. 



3. VERVALLEN GENEESMIDDELEN 

 Niet langer onderworpen aan UPV zelfs al zijn de producenten betrokken 

bij het beheer van de stroom 

 Geen individueel beheersplan of milieuovereenkomst/erkenning;  

 Behoud van het huidige systeem; 

 Terugnameplicht van kleinhandelaar en producent;  

 Terugwinning van de energie van het ingezamelde afval;  

 Rapportageverplichting  

 Sensibiliseringsverplichting  

 Geen preventie- en beheersplan meer 



4. VERBOD OP HET GEBRUIK VAN 

PLASTIC ZAKKEN  

 

 

• Het gebruik van plastic wegwerpzakjes is verboden in de verkoopruimte van 

kleinhandelaars.  

– Vanaf 1/09/ 2017: kassazakjes  

– Vanaf 1/09/2018: alle andere zakjes bestemd voor het verpakken van 

koopwaren 

• alle openbare verkooppunten, ongeacht hun oppervlakte, ongeacht of ze 

gespecialiseerd zijn of niet en overdekt zijn of niet, inclusief bijvoorbeeld de 

gemeentelijke markten. 

• Een ministerieel besluit zal de toepassings-/vrijstellingsmodaliteiten bepalen; 

• gewestelijke sensibiliseringscampagnes. 

 



 

 

 

 

DANK U VOOR UW AANDACHT 

 


