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1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.1 BEVOEGDHEIDSVERDELING

Europa

• Richtlijnen

• Beschikkingen en Verordeningen

Federaal 

• Volksgezondheid

• Productnormering

• Radioactieve stoffen (incl. afval)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (volle leefmilieubevoegdheid)  Leefmilieu Brussel

• Omzetten van Europese regels

• Eigen wetgeving en beleid

• Handhaving

Intergewestelijke instellingen (IVC, IRCEL)

Arrondissement en gemeenten (lokale bevoegdheden): uitvoering 

Net Brussel : inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval
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1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.2 EUROPESE WETGEVING

RICHTLIJNEN 

• 2008/98/EG Kaderrichtlijn Afvalstoffen

• 2006/66/EG inzake batterijen en accu's;

• 2000/53/EG betreffende afgedankte voertuigen;

• 2012/19/EG betreffende de AEEA;

• 96/59/EG betreffende PCB/PCT 

• 2000/76/EG betreffende afvalverbranding

• …

 OMGEZET IN WETGEVING IN HET BHG : O.A. ORDONNANTIE 
AFVALSTOFFEN EN BRUDALEX

Uitzondering: Verpakkingsrichtlijn omgezet op ‘intergewestelijk’ niveau: IVC

BESCHIKKINGEN EN VERORDENINGEN

Europese afvalstoffenlijst, grensoverschrijdend afvaltransport, dierlijke bijproducten, 
afvalstatistiek 

 RECHTSTREEKS VAN TOEPASSING
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1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.2 EUROPESE WETGEVING

• Goedkeuring op 30/05/2018 van de « Pakket circulaire economie »

Inwerkingtreding: 4 juli 2018

Omzettingstermijn: 5 juli 2020

De Europese Unie wijzigt de volgende richtlijnen:

• Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

• Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

• Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 

• Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken

• Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte 

batterijen en accu's

• Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (AEEA)



1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.2 EUROPESE WETGEVING

Versterking van de afvalhiërarchie

o Preventie van afvalproductie

o Toename van de recycling van stedelijk en verpakkingsafval

o Uitfasering van het storten van afval

o Gebruik van economische instrumenten, zoals de regelingen

voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

 De circulaire economie helpen verwezenlijken!



1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.2 EUROPESE WETGEVING

Stedelijk afval

1) Streefdoelen voor de recycling

2) Uitfasering van storten

 Tegen 2035: 10% of minder van de totale hoeveelheid



1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.2 EUROPESE WETGEVING

Nieuwe streefdoelen voor de recycling van 

verpakkingsafval



1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.2 EUROPESE WETGEVING

Gescheiden inzameling

• Gevaarlijk huishoudelijk afval: tegen 2022

• Bio-afval: tegen 2023

• Textiel: tegen 2025



1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.3 BHG WETGEVING

BASISREGELS

• Ordonnantie afvalstoffen, 14/06/2012 

– Afvalhiërarchie

– UPV

– Bepalingen vergunningen, aangiften, erkenningen, registraties

– etc.
• Ordonnantie milieuvergunningen, 05/06/1997

• Ordonnantie bodem, 5/03/2009 

UITVOERING

• Brudalex, 1/12/2016, inwerkingtreding op 23/01/2017

• Overige besluiten

CONTROLE & SANCTIES

• Inspectiewetboek, 23/03/1999 en gewijzigd op 8/05/2014

• Deels ook in de Ordonnantie milieuvergunningen
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1. AFVALSTOFFENWETGEVING IN BHG
1.3 BHG WETGEVING

Pyramide van rechtsregels
Grondwet

Ordonnanties

Verordeningen, Beschikkingen

Brudalex

Uitvoeringsbesluiten: asbest, afgedankte 

voertuigen, …

Ministeriële besluiten
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= UITVOERINGSBESLUIT

DOELSTELLINGEN

1. Afvalbeheer rationaliseren en codificeren

2. Uniformiteit met Europese wetgeving

3. Promotie circulaire economie

4. Garantie voor traceerbaarheid, opvolging en rapporteren 
verbeteren

5. Betere UPV

6. Stelsel van vergunningen, aangiften, erkenningen en 
registraties vereenvoudigen en harmoniseren

2. BRUDALEX
2.1 CONTEXT
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Titel I: Algemene bepalingen

Titel II: Bepalingen betreffende de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid

Titel III: Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en 
–operatoren

Titel IV: Bepalingen omtrent bepaalde afvalstromen

Titel V: Overgangs-, slot- en opheffingsbepalingen

Moduleerbare opbouw

 eenvoudig toevoegen nieuwe delen

2. BRUDALEX
2.2 STRUCTUUR
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ALGEMENE BEPALINGEN

UPV

Algemene
bepalingen

Delegaties

Stromen

Operaties

Operatoren

Operatoren

Vervoer

Overbrenging

EoW

Sorteren

Verbranden

Storten

Andere…

Stromen

AEEA

AVV (« HGA »)

Genees-
middelen

AV (« VHU »)

DBP (« SPA »)

Verpakkingen: 
plastic zakjes

Andere…

Definities
Traceerbaar-

heid



DOELGROEPEN van BRUDALEX

1. afvalbeheeroperatoren

2. producenten van producten

3. distributiesector

4. producenten van niet-huishoudelijke afvalstoffen

5. elke ‘houder’ van afvalstoffen

2. BRUDALEX
2.3 ACTOREN

17



Verwerkingsinrichting

Inzamelinrichting

IHM : inzamelaar handelaar makelaar

Producent/houder van afval

2. BRUDALEX
2.3 ACTOREN
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Vervoerder



OPDRACHTGEVER VOOR HET VERVOER

of inzamelaar, handelaar, makelaar

of afvalstoffenhouder

 Geeft instructies aan vervoerder

 Zorgt voor identificatie afvalstoffen

 Bepaalt verpakking en bestemming

 Zorgt voor veiligheidsmaatregelen 

 Is verantwoordelijk voor afvalstoffen tijdens vervoer

2. BRUDALEX
2.3 ACTOREN
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VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN MET BRUDALEX

 Hervorming van de algemene regels inzake 

afvalstoffenbeheer

 Introductie van “inrichtingen die afvalstoffen inzamelen als 

nevenactiviteit”

 Regels inzake einde afvalfase

 Wijziging van de lijst van de ingedeelde inrichtingen voor 

afval-gerelateerde activiteiten 

2. BRUDALEX
2.4 NIEUWIGHEDEN
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VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN MET BRUDALEX

Hervorming traceerbaarheid/registratie/rapportage

Hervorming uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

Beheer van AEEA, afgedankte voertuigen, vervallen 
geneesmiddelen en voedingsoliën en -vetten

Het verbod op het gebruik van plastic zakken voor 
eenmalig gebruik

Opheffen 11 uitvoeringsbesluiten, opgelet de andere
uitvoeringsbesluiten blijven van toepassing
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.1 WAT ZIJN AFVALSTOFFEN

Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder

zich ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen,
of zich moet ontdoen.

Toepassingsgebied Ordonnantie en Brudalex

• Ordonanntie: OUT afvalwater, ‘gasvormige effluenten…’, 
bodem (in situ), radioactieve afvalstoffen, stoffelijke 
overschotten (art. 5)

• Brudalex: OUT  AV (‘VHU’) (art. 4.4.3.), DBP (art. 4.5)
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.1 WAT ZIJN AFVALSTOFFEN

Oefening wel of geen afval?

Afvalwater in een tankwagen

afval – zelfs al is het identiek aan geloosd afvalwater

Retourmateriaal, statiegeldflessen

geen afval – idem te wassen textiel uit horeca e.a.

Gasvorming afval in flessen

afval – zelfs al is het identiek aan geloosde afvalgassen

Bodem in situ

geen afval – zelfs al is het vervuild en wacht het op sanering

Voor u onbruikbare grondstoffen

afval – zelfs al is het perfect door derden bruikbaar

Tweedehandsmateriaal dat moet gereinigd, gerepareerd worden

afval – voorbereiden tot hergebruik is een afval verwerkingswijze

Gebruikt materiaal van hand tot hand, van particulier naar particulier

geen afval – levensduurverlenging
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.1 WAT ZIJN AFVALSTOFFEN

Oefening wel of geen afval?

Onverkochte overstock in perfecte staat

afval – je ontdoet je er van

Paaseieren met Pinksteren

in sommige gevallen afval – vergelijkbaar met onverkochte en 
onverkoopbare overstock

Gasvorming afval geloosd in de lucht

geen afval

Slecht verpakte EEA voor export

afval – verpakking als belangrijk criterium voor tweedehands

Uitgegraven bodem

afval – te ontdoen

radioactief afval

afval - maar buiten Ordonnantie en Brudalex geregeld

Mest

afval - maar buiten Brudalex geregeld

Dierlijke bijproducten

soms afval soms geen afval - maar buiten Brudalex geregeld
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.2 EINDE AFVAL

1. Toepassing voor specifieke doelen

2. Vraag op de markt

3. Voldoen aan productnormering

4. Geen ongunstige effecten voor milieu of gezondheid

Einde-afval = geen afvalstoffen wetgeving meer van 

toepassing
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Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen wanneer ze een 

recyclingsbehandeling of een andere behandeling voor nuttige toepassing 

hebben ondergaan en voldoen aan specifieke criteria :

 Ofwel bestaan er Europese criteria voor bepaalde stromen (ijzer- staal-

en aluminiumschroot, kringloopglas, koperschroot)

 Ofwel bestaan er geen Europese criteria.

In dat geval, kunnen criteria worden bepaald:

 hetzij door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via 

een besluit : granulaten, uitstrooibare materialen;

 hetzij door de overheid die de exploitatievergunning aflevert.

3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.2 EINDE AFVAL

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/zv2pJNuezac/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3Dzv2pJNuezac&docid=_VGtEIp-5NM_7M&tbnid=KKogAkVRREoIsM:&w=480&h=360&ei=beUWVJ_3EsOGOPzTgNgD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/zv2pJNuezac/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3Dzv2pJNuezac&docid=_VGtEIp-5NM_7M&tbnid=KKogAkVRREoIsM:&w=480&h=360&ei=beUWVJ_3EsOGOPzTgNgD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.2 EINDE AFVAL

 Valoriseerbare materialen =

 Afvalstoffen die in een ander gewest de einde afvalstatus hebben gekregen

 Zijn geen afvalstoffen voor het gebruik op de site en voor het transport ernaar, 

eens dat de 1D toelating is verkregen

 Aangifte van Klasse 1D

 Aanvraag via specifiek formulier

 Een lijst van valoriseerbare materialen waarvoor deze toelating

niet vereist is kan opgesteld worden

 Einde afval inrichting BHG Einde afval inrichting ander gewest

178 : Gebruik van valoriseerbare materialen (Klasse 1D)

http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids/formulieren-milieuvergunningen


Oefening einde-afval of niet?

Puin, ingezameld, verwerkt en gerecycleerd tot granulaten

 einde-afval indien verwerkt in Brussel met MV

 valoriseerbaar materiaal indien afkomstig van WG of VG

 afval

Ingezameld en gekeurd schroot dat voldoet aan specifieke Europese criteria 
maar nog niet verwerkt is

einde-afval

Gesorteerd papierafval dat nog ontinkt en verwerkt moet worden tot papierpulp

afval

Gipsafval, identiek aan primair gips, maar waar geen vraag naar is in de markt

afval

‘Gerecycleerd’ plastiek dat nog steeds verboden broomhoudende 
brandvertragers bevat

afval
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.3 BIJPRODUCT

Bijproduct = geen afvalstoffen wetgeving van toepassing, een bijproduct is nooit 

een afvalstof geweest

Algemene voorwaarden

1. stof of het voorwerp zal worden gebruikt

2. kan onmiddellijk worden gebruikt zonder extra verwerking

3. stof of product als een integraal onderdeel van een productieproces

4. voldoet aan alle normering (milieu, techniek) en heeft geen ongunstige 

effecten op milieu of gezondheid

Specifieke criteria, Europese of voor het BHG, zijn nodig om bijproducten aan te 

duiden.
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.3 BIJPRODUKT

Oefening bijproduct of afval?

Molybdeen gewonnen bij de productie van koper uit kopererts

bijproduct

Propaan bij de raffinage van ruwe olie tot benzine

bijproduct

Snijresten bij metaalverwerking

afval – voorbehandeling of keuring nodig voor hergebruik

Melasse en perspulp bij de productie van bietsuiker

bijproduct

Kwik bij het smelten van non ferro metaalertsen

afval - want kwik mag niet gebruikt worden

31



3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.4 AFVALSTOFFENLIJST

Europese Afvalstoffenlijst : Beschikking 2000/532/EG

01 mijnbouw e.a.
02 landbouw en voedingsnijverheid
03 houtverwerking, papier en karton
04 leer-, bont- en textielindustrie
05 olieraffinage
06 anorganische chemie
07 organische chemie
08 verf, lak, email, lijm, kit en drukinkt
09 fotografische industrie
10 thermische processen
11 chemische oppervlaktebehandeling
12 machinale bewerking metalen en 
kunststoffen

naar oorsprong
naar aard

13 olieafval 
14 organische oplosmiddelen e.a
15 verpakkingsafval en absorbentia
16 specifieke afvalstoffen:

afgedankte voertuigen, AEEA, 
afgekeurde charges, explosieven, 
gassen en chemicaliën, batterijen en 
accu’s, tankreiniging, katalysatoren,  
oxiderende stoffen, waterig 
vloeibaar afval, ovenpuin

17 bouw- en sloopafval
18 gezondheidszorg
19 afval van afvalbeheer, waterzuivering
20 stedelijk afval
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.5 EURAL CODE

33

= code van 6 cijfers: xx yy zz (*)

• xx: EURAL hoofdstuk 01 t.e.m. 20

• yy: deelprocessen/EURAL-rubrieken

• zz: omschrijving afvalstof

• *: gevaarlijke afvalstof



3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.6 GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

Aanwijzing op de Europese Afvalstoffenlijst

Absoluut gevaarlijk:  Code met sterretje (vb 06 01 01*)

Niet gevaarlijk: Code zonder sterretje (vb 15 01 01)

Spiegelcodes: gevaarlijke eigenschappen te onderzoeken: HP01 tot 

een met HP15, inclusief gedetailleerde criteria. 

Vb. 17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels of keramische 

producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen 

bevatten” 

En 17 01 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, 

stenen, tegels of keramische producten
34
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.7 HOOFDSTUK 20

STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK 

BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) 

INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

 huishoudelijk afval

 soortgelijk bedrijfsafval

 MAAR soms ook afvalstoffen van alle andere bronnen.
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
OEFENING AFVALCODES 

1. Grond uit een bodemsanering, vervuild in hoge concentraties met 

gevaarlijke stoffen

2. Een autowrak met smeerolie, brandstofresten en koelvloeistof

3. De brandstofresten verwijderd uit het wrak 

4. Vervangen TL lampen in het operatiekwartier van een ziekenhuis

41



3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
OEFENING AFVALCODES OPLOSSING 1

Grond uit een bodemsanering, vervuild in hoge concentraties met 

gevaarlijke stoffen

• geen verpakking, niet in hoofdstuk 15

• oorsprong bouw en sloop inclusief afgegraven grond: hoofdstuk 

17

• 17.05 : grond (inclusief uitgegraven bodem van verontreinigde 

locaties), stenen en baggerspecie

• gevaarlijk : 17.05.03* : grond en stenen die gevaarlijke stoffen 

bevatten 

42



3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
OEFENING AFVALCODES OPLOSSING 2

Een autowrak met smeerolie, brandstofresten en koelvloeistof

• geen verpakking, niet in hoofdstuk 15

• oorsprong onbestemd; niet in hoofdstukken 01-14 of 17-20

• Hoofdstuk 16 niet elders vermeld

• 16.01 afgedankte voertuigen enz.

• 16.01.04* afgedankte voertuigen 

• gevaarlijk afval
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
OEFENING AFVALCODES OPLOSSING 3

De brandstofresten verwijderd uit het wrak 

• geen verpakking, niet in hoofdstuk 15

• oorsprong afvalverwerking, hoofdstuk 19

• “afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking”… 

niets toepasselijks gevonden

• zoeken in hoofdstukken 13-16

• hoofdstuk 13: olieafval

• 13.07 afval van vloeibare brandstoffen

• 13 07 01* stookolie en dieselolie  OF 13 07 02* benzine

44



3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
OEFENING AFVALCODES OPLOSSING 4

Vervangen TL lampen in het operatiekwartier van een ziekenhuis

• geen verpakking, niet in hoofdstuk 15

• oorsprong menselijke gezondheidszorg, hoofdstuk 18 … niets 

toepasselijks gevonden

• zoeken in hoofdstukken 13-16

• geen olieafval, geen solvent, geen verpakking of absorbent, geen 

van de categorieën uit 16

• zoeken in hoofdstuk 20

• 20 01 21* TL-buizen en ander kwikhoudend afval

• … al is een operatiekwartier geen doorsnee ‘huishouden’.
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.8 AFVALVERWERKINGSHIËRARCHIE

Afvalstoffenbeheer  geen gevaar voor de gezondheid van de mens en geen 

nadelige gevolgen voor het milieu   ladder van Lansink

46

preventie

(voorbereiden voor)

hergebruik

(materiaal) recyclage

Nuttige toepassing

~ energieterugwinning

verwijdering

(storten, verbranden)



3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.8 AFVALVERWERKINGSHIËRARCHIE

Hiërarchie opgenomen in Europese en Brusselse wetgeving

Afwijken mag op basis van LCA (= levenscyclusanalyse)

Voorbeeld: beter gevaarlijke stoffen verbranden en uit de 

cyclus halen dan ze te recycleren waardoor “legacy

substance of zorgwekkende stoffen” in recyclaat kunnen 

terecht komen.
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.8 AFVALVERWERKINGSHIËRARCHIE

Oefening toepassen van de hiërarchie

Bij een sloopopdracht word je geconfronteerd met 

ingebouwde meubelen. Wat gedaan?

Bij een fabriek van diepvriesgroenten komen plantaardige 

voedselresten vrij. Wat gedaan?
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.8 AFVALVERWERKINGSHIËRARCHIE

Bij een sloopopdracht word je geconfronteerd met ingebouwde meubelen. Wat 

gedaan?

1. Preventie: demonteerbaar en verkoopbaar als tweedehands?

2. Voorbereiden tot hergebruik: herstellen, verven, heropfrissen.

3. Recyclage: 

– opdelen in componenten (deuren, klinken, leggers…) die op zich 
naar hergebruik kunnen.

– opdelen in materialen (metaal, kunststof, hout, vezelplaat, …).

4. Niet recycleerbare materialen verbranden met energieterugwinning.

5. Vermijden dat er achteraan de keten materialen overblijven die moeten 

gestort worden of verbrand worden zonder energieterugwinning.
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3. DEFINITIES EN BASISCONCEPTEN
3.8 AFVALVERWERKINGSHIËRARCHIE

Bij een fabriek van diepvriesgroenten komen plantaardige voedselresten vrij. Wat 

gedaan?

1. Preventie: verwerkbaar tot andere voedingsmiddelen? 

2. Voorbereiden tot hergebruik is moeilijk.

3. Recyclage tot niet-voeding, herconditioneren tot diervoeding.

4. Composteren als vorm van recyclage.

5. Niet recycleerbare materialen

– anaeroob vergisten met energieterugwinning,

– verbranden met energieterugwinning.

6. Vermijden dat er achteraan de keten materialen overblijven die moeten 

gestort worden of verbrand worden zonder energierecuperatie.
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MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1. Afvalstoffenwetgeving in Brussel

2. Brudalex

3. Definities & basisconcepten afvalstoffen

4. Verplichtingen verschillende actoren 

4.1 Publieke lijsten

4.2 Registratie

4.3 Erkenning

4.4 Milieuvergunning

4.5 Bijzonderheden

4.6 Kwaliteitbeheersysteem

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar

4.6.2 Inzamel- en/of verwerkingsinrichting

5. Verbrandingsheffing

6. Aansprakelijkheid

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

8. Traceerbaarheid

9.   Grensoverschrijdende overbrenging

10. Sorteerplicht
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN

Producent
of houder 
afval

Inzamelaar 
handelaar of 
makelaar IHM

Vervoerder Inzameling Verwerking

Niet-
gevaarlijk

Werken met 
geregistreerd
e/erkende 
vergunde 
actoren

Registratie Registratie Milieuvergun-
ning

Milieuvergun-
ning

Gevaarlijk Erkenning Registratie Milieuvergun-
ning

Milieuvergun-
ning
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1. Registratie van vervoerder 

2. Registratie van IHM van niet-gevaarlijke afvalstoffen

3. Erkenning van IHM van gevaarlijke afvalstoffen

4. Vergunde inzamel- en verwerkingsinrichting
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN



Buiten het kader van Brudalex, is een aparte

toelating nodig voor: 

• de vervoerder, de ophaler, inzamel- en/of 

verwerkingsinrichting van afvalstoffen van dierlijke 

oorsprong

• het vervoeren en inzamelen van afgedankte 

voertuigen
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.1 PUBLIEKE  LIJSTEN

De lijsten van de:

- geregistreerde vervoerders

- registreerde en erkende IHMs

- vergunde inzamel- en verwerkingsinrichtingen

zijn beschikbaar op de website www.leefmilieu.brussels

De volgende professionals zijn van rechtswege geregistreerd als 

vervoerder voor het vervoer van afvalstoffen die ontstaan zijn in 

het kader van hun activiteit:

- geregistreerde bodemsaneringsaannemer in BHG

- geregistreerde koeltechnicus in BHG

- geregistreerde verwarmingsinstallateur in BHG
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.2 REGISTRATIE

VOOR WIE ?

• Vervoerder voor alle afvalstoffen

• IHM voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

AANVRAAGPROCEDURE

1. Invullen registratieformulier (website van Leefmilieu 

Brussel)

2. Bezorg de gevraagde bijkomende inlichtingen. Meer uitleg 

over de procedures is beschikbaar op dezelfde website,
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.2 REGISTRATIE

BIJZONDERE VOORWAARDEN TE RESPECTEREN 

IHM niet-gevaarlijke afvalstoffen Vervoerder afvalstoffen

Kwaliteitsbeheersysteem /

Persoon met nodige vakbekwaamheid : wetgeving /

Om de 5 jaar: melden dat de geregistreerde persoon de activiteit wil voortzetten

Op regelmatige basis:  Bij veranderingen onmiddellijk te melden:
* Naam en adres van de geregistreerde persoon
* Afvalstoffen (indicatieve lijst)
* Persoon die over de nodige vakbekwaamheid beschikt

Alle wettelijke bepalingen naleven inzake vervoer, traceerbaarheid, … van de ordonnanties 
milieuvergunningen en afval, Brudalex…
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.3 ERKENNING

VOOR WIE ?

IHM van gevaarlijke afvalstoffen

PROCEDURE

1. Invullen aanvraagformulier (website van Leefmilieu Brussel)

2. Dien het dossier in elektronisch of per aangetekend schrijven 
(dossierkosten, maximum 10 jaar geldig)

3. Bezorg de gevraagde bijkomende inlichtingen. Meer uitleg over 
de procedures staat op dezelfde plaats op de website als de 
formulieren
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.3 ERKENNING

TE RESPECTEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN

59

IHM gevaarlijk afval

Kwaliteitsbeheersysteem

Persoon die over nodige vakbekwaamheid beschikt : wetgeving + beheer gevaarlijk afval

Jaarlijkse melding:
• Onmiddellijk bij veranderingen te melden:

- Naam en adres van de geregistreerde persoon 
- Afvalstoffen 
- Persoon die over de nodige vakbekwaamheid beschikt

• Type verzekeringsattest afleveren

Alle wettelijke bepalingen naleven inzake vervoer, traceerbaarheid, … opgenomen in 
ordonnanties milieuvergunningen en afval en uitvoeringsbesluiten, Brudalex



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.4 MILIEUVERGUNNING

VOOR WIE ?

Elke inzameling- of verwerkingsinrichting (niet enkel rubriek 51 inrichtingen, maar ook 
voorbehandeling, opslag voor derden enz...). Enkel voor wie de ondergrenzen overschrijdt of niet 
onder de uitzonderingen van de inzamelinrichting als nevenactiviteit valt [artikel 3.5.15 Brudalex]. 

AANVRAAGPROCEDURE

1. Aanvraagformulier voor milieuvergunning invullen met alle gevraagde bijlagen

2. Formulier betreffende inzamel- en verwerkingsinrichtingen invullen

3. Dossier overmaken aan gemeente (klasse 2 of 3) of aan Leefmilieu Brussel (klasse 1B of 1A) 

4. Mogelijk gevraagde aanvullingen/info overmaken.

Meer informatie is beschikbaar op onze website:

http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids

TE RESPECTEREN VOORWAARDEN

Zie milieuvergunningsvoorwaarden en wettelijk kader opgenomen waaronder Brudalex
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Ingedeelde inrichtingen: 

http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=IC_LIST

- Welke type milieuvergunning om de activiteit te mogen uitoefenen.

- Is een advies van de brandweer noodzakelijk?

- Is er een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk?

4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.4 MILIEUVERGUNNING
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.4 MILIEUVERGUNNING
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Voornaamste afvalstoffenrubrieken : 22.3, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 en 1A equivalenten



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.5 BIJZONDERHEDEN

Uitzonderingen voor de milieuvergunning (Art. 3.5.15 Brudalex)

• Afvalstoffen van verschillende vestigingen van eenzelfde bedrijf afkomstig 

zijn en gegroepeerd worden.

• Beperkte opslag van werfafval op de exploitatiezetel van een bouw- en 

slooponderneming.

• Kantoorafvalstoffen die van verschillende bedrijven op eenzelfde 

bedrijventerrein gegroepeerd worden.

• Opslag in het kader van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en 

terugname door de kleinhandelaar.

Uitzondering registratie vervoerder (Art. 3.1.1. Brudalex)

De afvalstoffenproducent die zijn eigen afvalstoffen vervoert (minder dan 500 kg)

Uitzondering registratie en erkenning als inzamelaar (Art. 1.6. §4 

Brudalex)

De afvalstoffenproducent op een site van een derde (!traceerbaarheid)
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.5 BIJZONDERHEDEN

WEDERZIJDSE AANVAARDING 

VERVOERDERS

Geregistreerd in het BHG 

 aanvaard in Vlaanderen mits ondernemingsnummer (BTW)

 niet automatisch geregistreerd in Wallonië

(Waalse erkenning voor gevaarlijke afvalstoffen)

Geregistreerd in andere gewesten

 aanvaard in het BHG

IHM (NIET) GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

GEEN wederzijdse aanvaarding in de beide richtingen!
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4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar 

Geen onderscheid tussen IHM gevaarlijk afval en IHM 

niet-gevaarlijk afval

Minimale inhoud
1. Werkmethode ten aanzien van afvalstoffenproducent (klant)

2. Een handleiding die de uitoefening van de activiteit beschrijft

3. Beschrijving van het traceerbaarheidssysteem

4. Register met opleidingen gevolgd door het personeel

5. Verantwoordelijken voor elk onderdeel van het KBS



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar 

1. Werkmethode ten aanzien van de afvalstoffenproducent (de klant)

 de acceptatiecriteria van de afvalstoffen

 de afvalstoffen die men gescheiden moeten aanbieden

Sorteerinlichtingen Opleidingen Respecteren van de wet



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar 

2. Een handleiding die de uitoefening van de activiteit beschrijft

 Analyse van de aanvraag: toetsingscriteria om na te gaan of de 

afvalstoffen overeenkomen met de bepalingen van de 

registratie/erkenning; identificatie ter plaatse van de afvalstoffen

indien nodig, etc.

 Keuze van het type verpakking en/of het transportmiddel

 Controles dat de ingezamelde afvalstoffen overeenkomen met de 

aanvraag

 Maatregelen om verpakkingen te verbeteren

 Veiligheidsmaatregelen tijdens de ophaling



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar 

2. Een handleiding die de uitoefening van de activiteit beschrijft

 Planning van het transport

 Te nemen maatregelen in het geval van een probleem

 Bestemming van de afvalstoffen: procedure om na te gaan dat de gekozen

bestemmingen zijn toegelaten (! Tussentijdse bestemmingen  cf. MV en 

vergund opslagdepot)



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar 

3. Beschrijving van het traceerbaarheidssysteem

 de manier van het aanvullen van het afvalstoffenregister

 de beschrijving van de gegevens van het afvalstoffenregister

 de plaats van inzage van het afvalstoffenregister



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.1 Inzamelaar, handelaar, makelaar 

4. Een register van de opleidingen gevolgd door het personeel

Vb : inzamelaar gevaarlijke afvalstoffen: indien transport ADR: bewijs van 

vervoerscertificaat ADR + opleiding veiligheidsadviseur ADR, opleiding van BIM 

ivm afvalwetgeving

5. Een lijst met naam en gegevens van de verantwoordelijke voor
elk onderdeel van het KBS



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM

4.6.2 Inzamel en/of verwerkingsinrichting

Minimale inhoud
1. De te respecteren uitbatingsvoorwaarden opegelegd door de 

wetgeving en de milieuwetgeving

2. Een handleiding die de uitoefening van de inrichting beschrijft

3. Een stappenplan om de bepalingen van artikel 22 van de 

ordonnantie afvalstoffen na te leven

4. Een werkmethode die de traceerbaarheid van de afvalstoffen 

verzekert van bij de afvalstoffenproducent tot aan de bestemming

5. Indien verwerking met einde-afvalfase



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.2 Inzamel en/of verwerkingsinrichting
1. De te respecteren uitbatingsvoorwaarden opegelegd door de wetgeving en de 

milieuwetgeving

2. Een handleiding die de uitoefening van de inrichting beschrijf

Voor de aankomst op de site

 de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen

 acceptatievoorwaarden

 de richtlijnen die aangeven hoe de natuur, de samenstelling en de verpakking van de 

geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en n bijgestuurd indien nodige

Op de site

 de aanduiding op het plan van de in- en uitgangen van de site, de verschillende

opslagplaatsen en de installaties

 het afwateringsplan en de procedure van het waterbeheer

 een register van ongevallen en incidenten 

 de sorteereisen

 de organisatie van de verwerking van afvalstoffen

Na inzameling en/of verwerking op de site

 de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen met beschrijving van de 

bestemmingen



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.2 Inzamel en/of verwerkingsinrichting

2. Een handleiding die de uitoefening van de inrichting beschrijft
In geval van probleem/gevaar

 de verwerkingswijze indien de inrichting (tijdelijk) buiten werking is

 de maatregelen voor het opvangen van storingen

 een register van de ongevallen en incidenten en de genomen maatregelen

 den lijst van nuttige telefoonnummers die gecontacteerd moeten worden bij gevaar

Follow-up

 personeel: Beschrijving van de manier waarop medewerkers worden opgeleid

 een register van de eventuele opgelegde monitoring (analyses)

Verantwoordelijken

 naam van de bevoegde afgevaardigde van de uitbater

 voor elk onderdeel van het KBS een oplijsting van de verantwoordelijken



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.2 Inzamel en/of verwerkingsinrichting

3. Een stappenplan om de bepalingen van artikel 22 van de ordonnantie

afvalstoffen na te leven
 doel 2020

 recycling van  gemeentelijk afval voor PMD, karton, glas en metaal: 

minimum 50%

 recycling van bouw-en sloopafval:  minimum 70%

4. Een werkmethode die de traceerbaarheid van de afvalstoffen 

verzekert van bij de afvalstoffenproducent tot aan de bestemming, 

met onder meer
 de manier van het aanvullen van het afvalstoffenregister

 de beschrijving van de gegevens van het afvalstoffenregister

 de plaats van inzage van het register



4. VERPLICHTINGEN VERSCHILLENDE ACTOREN
4.6 KWALITEITBEHEERSYSTEEM – MINIMALE INHOUD

4.6.2 Inzamel en/of verwerkingsinrichting

5. Indien verwerking met einde-afvalfase: 
IN

 een beschrijving per materiaalstroom van het gewenste gebruik als grondstof 

 een opsomming van de karakteristieken die in rekening genomen worden voor de 

inkomende afvalstoffen

VERWERKING

 een overzicht van het productieproces met beschrijving van de gebruikte 

inputstromen en de stappen waarbij het materiaal vrijkomt

 de monitoring van het proces waaruit een grondstof voortkomt

OUT

 de monitoring van het resulterend materiaal

REGISTERS

 een werkmethode die aangeeft op welke manier het materialenregister wordt 

bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt

 feedback van klanten of verdere gebruikers over de naleving van de 

productwetgeving of -vereisten



MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1. Afvalstoffenwetgeving in Brussel

2. Brudalex

3. Definities & basisconcepten afvalstoffen

4. Verplichtingen verschillende actoren 

5. Verbrandingsheffing

6. Aansprakelijkheid

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

8. Traceerbaarheid

9.   Grensoverschrijdende overbrenging

10. Sorteerplicht
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5. VERBRANDINGSHEFFING

• Twee belastingen

1. Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

verbrand worden, ten laste van de verbrandingsinstallaties

2. Voor de Brusselse afvalstoffen, verbrand in een ander Gewest, 

ten laste van de inzamelaars. Het bedrag dat reeds werd

betaald in een ander Gewest/land wordt in mindering gebracht

• € 6,17 per ton (in 2017)

• Jaarlijkse indexatie vanaf 1 januari

• Uitzondering: afvalstoffen uit de gezondheidszorg

• Aangifte aan Leefmilieu Brussel
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MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1. Afvalstoffenwetgeving in Brussel

2. Brudalex

3. Definities & basisconcepten afvalstoffen

4. Verplichtingen verschillende actoren 

5. Verbrandingsheffing

6. Aansprakelijkheid

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

8. Traceerbaarheid

9.   Grensoverschrijdende overbrenging

10. Sorteerplicht
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6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 AFVALSTOFFENBEHEER

Art. 23. § 1er. Ordonnantie Afvalstoffen

79

Elke eerste afvalproducent of andere houder van afvalstoffen 

verricht zelf de afvalverwerking of laat die verwerking 

verrichten door een handelaar, een installatie of een 

onderneming die afvalverwerkingshandelingen verricht, of laat 

daartoe regelingen treffen door een inzamelaar van 

afvalstoffen, met inachtneming van de artikelen 6 en 17.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012061402&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012061402&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0022


6. AANSPRAKELIJKHEID
6.2 BIJ INZAMELING EN VERVOER

• Algemene aansprakelijkheid voor het beheer van afvalstoffen

(zonder risico’s voor het milieu of voor de gezondheid): art. 17 en 

23 van de Ordonnantie afvalstoffen

• Objectieve aansprakelijkheid (= foutloze aansprakelijkheid) 

voor alle schade met toxische afvalstoffen (Wet op giftig afval, 

1974)
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MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST
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8. Traceerbaarheid

9.   Grensoverschrijdende overbrenging
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7. UITGEBREIDE PRODUCENTEN 

VERANTWOORDELIJKHEID

Basisidee

• Maak producenten (financieel) verantwoordelijk voor de goede inzameling en 
recyclage van hun producten (kosten doorberekend aan de verbruikers).

• Producenten vermijden kosten via eco-design.

Concreet: een waaier aan verplichtingen

• Verplichting van terugname

• Verplichting van geschikte verwerking verzekering

• Fincanciële verplichting

• Verplichting de procenten te halen voro inzameling, hergebruik, recyclage en 
valorisatie

• Verplichting van rapportage

• Verplichting voor het opstellen van een beheer-en preventieplan

• Verplichting van informatie
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7. UITGEBREIDE PRODUCENTEN 

VERANTWOORDELIJKHEID

Praktijk

• VAL-I-PAC bedrijfsverpakkingsafval

• FOST PLUS huishoudelijk verpakkingsafval

• RECUPEL AEEA

• BEBAT batterijen en accu’s

• VALORLUB afgewerkte olie

• FEBELAUTO autowrakken en elektrische batterijen

• RECYTYRE banden

• PV-CYCLE zonnepanelen
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MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1. Afvalstoffenwetgeving in Brussel

2. Brudalex

3. Definities & basisconcepten afvalstoffen

4. Verplichtingen verschillende actoren 

5. Verbrandingsheffing

6. Aansprakelijkheid

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

8.   Traceerbaarheid

8.1 Inleiding

8.2 Traceerbaarheidsdocument

8.3 Afvalstoffenregister

8.4 Afvalstoffenrapport

8.5 Brudaweb

9.   Grensoverschrijdende overbrenging

10. Sorteerplicht
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8. TRACEERBAARHEID
8.1 INLEIDING

Traceerbaarheid is steeds complex … maar noodzakelijk

• controle-instrument

• « meten is weten »

• Europese rapportering

• kennis van afvalstromen van bepaalde belangrijke sectoren

• nuttig/nodig voor de strategie « cicrulaire economie »

Drie vragen om te beantwoorden tijdens

het leven van een afvalstof

What am I ?

Where do I come from ?

Where am I going ?
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8. TRACEERBAARHEID
8.1 INLEIDING

Een eenvoudig parcours voor een afvalstof

Maar vele mogelijkheden !

Houder

Producent

Vervoerder

Inzameling

Verwerking

IHM

Houder

Producent
IHM Vervoerder

Inzameling

Verwerking
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8. TRACEERBAARHEID
8.1 INLEIDING

Traceerbaarheid in drie stappen

1
• Traceerbaarheidsdocument

2
• Afvalstoffenregister

3
• Afvalstoffenrapport
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8. TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

ALGEMENE UITZONDERING OP TRACEERBAARHEID

« De traceerbaarheid is niet van toepassing voor afvalstoffen 

afkomstig van huishoudens totdat deze worden aanvaard voor 

inzameling, verwijdering of nuttige toepassing door een 

vergunde installatie of onderneming. »
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8. TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

1 • Traceerbaarheidsdocument

2 • Afvalstoffenregister

3 • Afvalstoffenrapport

Basisprincipe

• algemene beheerplicht van afvalstoffen

• elke houder van niet gevaarlijke afvalstoffen, andere dan 

huishoudelijke, moet het beheer van zijn afvalstoffen aantonen

• traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen
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8. TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Vereiste informatie

Voor elke afvalstof

• omschrijving van afvalstof / EURAL

• hoeveelheid (ton/kg/m³)

• datum van transport

• coördinaten van houder + plaats van inzameling

• coördinaten van IHM/vervoerder

• coördinaten van bestemmeling

• aard van verwerking (code R/D)

+ Voor een gevaarlijke afvalstof

• samenstelling

• verpakking

• instructies voor het vervoer 90



8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Vereiste informatie

Voor elke afvalstof

What am I ?
• omschrijving van afvalstof / EURAL

• hoeveelheid (ton/kg/m³)

Where do I come from ?
• datum van transport

• coördinaten van houder + plaats van inzameling

Where am I going ?
• coördinaten van IHM/vervoerder

• coördinaten van bestemming

• aard van verwerking (code R/D)
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Geen modelformulier

Algemeen

 Elk document met de vereiste informatie

BHG  traceerbaarheidsdocument

Vlaams Gewest  identificatieformulier

Waals Gewest  lettre de voiture

 Factuur

 Contract

 Vrachtbrief + info

 Weegbon + info en/of factuur
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Uitzonderingen

 Grensoverschrijdende overbrenging - Verordening 1013/2006/EG

• kennisgevingsdocument [bijlage I – kennisgevingsprocedure]

• begeleidende informatie bij overbrenging [bijlage VII – artikel 18]

 Dierlijke bijproducten - buiten Brudalex

• nationaal transport – Besluit dierlijk afval 2002

• internationaal transport – Verordening dierlijke bijproducten

1069/2009/EG + 142/2011/EU
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Algemene regel : tijdens vervoer

 beschikbaar tijdens het vervoer

 voor alle afvalstoffen
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Uitzondering : vervoer kan zonder document

 inzameling niet gevaarlijke afvalstoffen andere dan huishoudelijke - in 1 ronde

met lijst ophaalpunten in vrachtwagen

 inzameling van afvalstoffen van markten, van reinigen van riolen

 vervoer afval van UPV door de kleinhandelaar naar zijn uitbatingszetel

 vervoer van « eigen » afval

naar een inzamel- of verwerkersinrichting indien Q < 500 kg

naar een inzamelinrichting als nevenactiviteit
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Algemene regel : bij overdracht

 elke overdracht van alle afvalstoffen

 bij « verwijderen » van afval vanop een site 

van een derde na professionele activiteit
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

Uitzondering : overdracht kan zonder document 

 overdracht van « eigen » afval tussen uitbatingszetels

 overdracht van afval vanop « eigen » werf naar eigen uitbatingszetel

Uitzondering : overdracht kan met periodiek document 

 overdracht niet gevaarlijke afvalstoffen, ingezameld in 1 ronde,

van bij 1ste producent

 overdracht van « eigen » afvalstoffen – op een bedrijventerrein
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8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT

98

Opmaak door

• IHM of afvalstoffenhouder die zelf voor eigen afvalstoffen 

instaat

Vertrek

• IHM of afvalstoffenhouder bewaart een kopie

• afvalstoffenhouder ontvangt een kopie van IHM

Vervoer

• aanwezig in vervoersmiddel

• onmiddellijk ter beschikking op vraag

Aankomst

• ondertekening door ontvanger

• iedereen bewaart zijn kopie gedurende 5 jaar



Elektronisch traceerbaarheidsdocument

 erkenning/toestemming/goedkeuring per gewest

 intergewestelijk overleg

 eerste toestemming reeds door OVAM en SPW afgeleverd

 LB stelt voorwaarden op basis van overleg, onder meer over :

 rechtsgeldige handtekening

 informatie op het document

 toegang tot de informatie

 integriteit van de informatie

 archivering van de informatie

 verschillende wettelijke vereisten in de drie Belgische gewesten

 misbruik van het systeem

 dubbel gebruik van papieren en elektronisch document voor één transport
99

8.TRACEERBAARHEID
8.2 TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT



8. TRACEERBAARHEID
8.3 AFVALSTOFFENREGISTER

1 • Traceerbaarheidsdocument

2 • Afvalstoffenregister

3 • Afvalstoffenrapport

Basisprincipe
« beheerder » die een register moeten bijhouden

• Verwerkingsinrichting
• Producent gevaarlijke afvalstoffen
• IHM gevaarlijke afvalstoffen
• Vervoerder gevaarlijke afvalstoffen
• Elke persoon die de regering aanduidt

« bewijsverplichting » van beheer voor alle afvalstoffen
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8. TRACEERBAARHEID
8.3 AFVALSTOFFENREGISTER

Elke beheerder houdt een register bij

101

1. afvalstoffenhouder van andere dan huishoudelijke afvalstoffen 

voor de afvalstoffen die hij produceert of bezit

2. vervoerder van afvalstoffen voor de afvalstoffen die hij vervoert

3. IHM voor de afvalstoffen die hij inzamelt, verhandelt of makelt

4. uitbater van een inzamel- of verwerkingsinrichting voor de 

afvalstoffen die hij inzamelt en/of verwerkt: 

hij werkt het register dagelijks bij en houdt eveneens een 

afvalstoffenregister bij als afvalstoffenhouder



8. TRACEERBAARHEID
8.3 AFVALSTOFFENREGISTER

Uitbreiding door BRUDALEX

 elke « beheerder » van afvalstoffen

door bewijsverplichting van beheer

In praktijk

• verzameling van ontvangen/afgeleverde documenten

• bijhouden op de exploitatiezetel

• op vraag beschikbaar stellen

• regelmatig/dagelijks

• 5 jaar bewaren

• geen lijsten/geen samenvattingen/geen standaardformaat
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

1 • Traceerbaarheidsdocument

2 • Afvalstoffenregister

3 • Afvalstoffenrapport

Basisprincipe

Regering kan de modaliteiten en de regelmaat van de 

afvalstoffenrapportage bepalen

103



8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Professionele beheerder van afvalstoffen

 IHM en inzamel- of verwerkingsinrichting in BHG

 één jaarlijks rapport

 gedetailleerd voor alle afvalstoffen

 voor 15/03

 webloket BRUDAWEB

 nieuwe formulieren + instructienota beschikbaar

 op LB-webpagina’s

 op Brudaweb
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Elke andere operator

 houder en vervoerder

 rapport enkel op vraag

 LB informeert een jaar vooraf

 webloket BRUDAWEB

 punctuele informatie in het kader van een controle
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Inhoud van afvalstoffenrapport voor IHM
per sociale zetel

 jaarlijkse totalen

 EURAL + omschrijving

 houder

 bestemming

 verwerking

What am I?

Where do I come from?

Where am I going?
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Inhoud van afvalstoffenrapport voor

inrichting met uitbating in BHG
 per uitbatingzetel

Rapport als bestemming van afvalstoffen

 jaarlijkse totalen

 EURAL + omschrijving

 houder/IHM

 verwerking

What am I?

Where do I come from?

Where am I going?
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Inhoud van afvalstoffenrapport voor

inrichting met uitbating in BHG
 per uitbatingzetel

Rapport als afvalstoffenproducent

 jaarlijkse totalen

 EURAL + omschrijving

 IHM/bestemming

 verwerking

What am I?

Where do I come from?

Where am I going?
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Excel-formulier

 volgt het traject van de afvalstof

 beantwoordt

Where do I come from?

Where am I going?

What am I?

 maakt gebruik van rolmenu’s (helpt bij invullen)

 kan vooraf worden opgemaakt
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Formulier voor IHM

Where do I come from?

Where am I going?

What am I?
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Formulier voor inzamel- of verwerkingsinrichting

als BESTEMMING van afvalstoffen

Where do I come from?

What am I?
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8. TRACEERBAARHEID
8.4 AFVALSTOFFENRAPPORT

Formulier voor inzamel- of verwerkingsinrichting

als HOUDER van afvalstoffen

Where am I going?

What am I?
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Welke documenten zijn er nodig?

Een school organiseert een grote inzamelactie voor vzw 

Tweedeleven. Tweedeleven komt zelf de kleren ophalen. Ze 

worden naar hun sorteersite in het BHG gebracht. Op de 

sorteersite worden sommige kleren hersteld, alvorens ze naar 

de tweedehandswinkel van de vzw gaan.

8. TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT
OEFENING
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Welke documenten zijn er nodig ?

Een school organiseert een grote inzamelactie voor vzw Tweedeleven. 

Tweedeleven komt zelf de kleren ophalen. Ze worden naar hun sorteersite in het 

BHG gebracht. Op de sorteersite worden sommige kleren hersteld, alvorens ze 

naar de tweedehandswinkel van de vzw gaan.

Kind:  op weg naar school, niets

School: traceerbaarheidsdocument via vzw Tweedeleven, afvalregister 5 j 

bijhouden, enkel afvalrapportage indien vergund.

Vzw Tweedeleven: registratie IHM, traceerbaarheidsdocumenten opstellen, 

afvalregister 5 j bijhouden, jaarlijkse afvalrapportage

Sorteersite: traceerbaarheidsdocumenten aftekenen, afvalregister 5 j bijhouden, 

jaarlijkse afvalrapportage

Winkel: geen documenten, geen register of rapportering

8. TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT
OEFENING
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Welke documenten zijn er nodig ?

Bij werken aan een gebouw wordt wat sloopafval door de 

aannemer weggehaald. De aannemer brengt de afvalstoffen 

naar zijn bedrijfsterrein, waar het tijdelijk wordt gestockeerd. 

Hij slaat op tot hij 1 ton sloopafval heeft, en daarna vraagt hij 

een IHM deze af te voeren naar de verwerker.

8. TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT
OEFENING
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Welke documenten zijn nodig?

Bij werken aan een gebouw wordt wat sloopafval door de aannemer 

weggehaald. De aannemer brengt de afvalstoffen naar zijn bedrijfterrein, waar 

het tijdelijk wordt gestockeerd. Hij slaat op tot hij 1 ton sloopafval heeft, en 

daarna vraagt hij een IHM deze af te voeren naar de verwerker.

Aannemer: geen traceerbaarheidsdocument bij vervoer (tenzij zijn terrein buiten 

het BHG gelegen is), traceerbaarheidsdocument afgegeven door IHM, 

afvalstoffenregister 5 j bijhouden

IHM: traceerbaarheidsdocument opstellen en afleveren, afvalstoffenregister 5 j 

bijhouden, jaarlijkse afvalstoffenrapportage

8. TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT
OEFENING
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8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB

Brudaweb = nieuw webloket voor

afvalstoffenrapportage

 https://brudaweb.leefmilieu.brussels/

 te gebruiken vanaf 2019 (rapportage 2018)

 voor alle operatoren

 1e fase voor IHM

 indienen van jaarlijks afvalstoffenrapport

 nieuwe formulieren + instructienota beschikbaar
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https://brudaweb.leefmilieu.brussels/


8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB
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8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB – FORMULIEREN & NOTA’S

LB - webpagina’s

https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-

registraties/erkennings-registratie-en

Brudaweb – toegankelijk voor iedereen
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https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties/erkennings-registratie-en


8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB

Toegang tot Brudaweb als operator?

 Uitnodiging door LB – aangetekend schrijven

 Stuur e-mail naar LB met « e-mailadres voor uw bedrijf »
 onveranderlijk verbonden aan uw brudaweb-account

 Ontvang van LB e-mail met link voor toegang tot uw account

 Maak uw paswoord aan via deze link

 Ga naar uw account via « log in »

 Dien uw afvalstoffenrapport in
 binnen 1 maand na ontvangst van link!

 Krijg feed-back van LB

 Corrigeer, indien nodig, uw rapport

 Dien uw afvalstoffenrapport opnieuw in
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8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB
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8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB
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8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB
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8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB

124

3 manieren om te rapporteren

 Upload vooraf klaargemaakt Excel-formulier

 Gebruik de Wizard

 Meld het ontbreken van activiteit → « Leeg verzenden »



8. TRACEERBAARHEID
8.5 BRUDAWEB – FEED BACK

125

Mogelijke statussen



MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1. Afvalstoffenwetgeving in Brussel

2. Brudalex

3. Definities & basisconcepten afvalstoffen

4. Verplichtingen verschillende actoren 

5. Verbrandingsheffing

6. Aansprakelijkheid

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

8. Traceerbaarheid

9.   Grensoverschrijdende overbrenging

10. Sorteerplicht
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Source: www.pexels.com



9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING
VERVOER VERSUS OVERBRENGING

Vervoer

 louter fysiek

 met behulp van een vervoersmiddel

 vrachtwagen/trein/boot/vliegtuig/bakfiets

Overbrenging

 geheel van handelingen om afvalstof over te brengen van 
punt A naar punt B

 vanaf houder/producent/opdrachtgever

 al dan niet met tussenkomst van IHM

 (eventueel) met behulp van vervoerder

 tot bestemming (inzamel- of verwerkingsinrichting)
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9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING
WETTELIJK KADER

Zie Module 3a voor gedetailleerde informatie



9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING

Algemeen principe

 Overbrenging afvalstoffen

vanuit BHG naar ander land

naar BHG vanuit ander land

 Europese procedures niet gewijzigd door Brudalex

Verordening EG Nr. 1013/2006 betreffende de

overbrenging van afvalstoffen

 3 regimes

ofwel met begeleidende informatie – bijlage VII

ofwel met kennisgevingsdocumenten – bijlage I

ofwel verbod op overbrenging – bijlage V

129



9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING
WAT – BEGELEIDENDE INFORMATIE (BIJLAGE VII)

niet gemengde, ongevaarlijke afvalstoffen

vb. gesorteerde onbehandelde

houtsnippers
vb. koperscrap
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« gemengde » afvalstoffen
vb. puin

« niet op lijst – staande » afvalstoffen
gevaarlijke afvalstoffen niet-gevaarlijke afvalstoffen

vb. zwaar vervuilde grond vb. grond, slib
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9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING
WAT - KENNISGEVINGSPROCEDURE
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9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING
WAT - VERBOD

naar niet-OESO landen

gevaarlijke afvalstoffen bepaalde afvalstoffen

vb. afval van behandeld hout vb. huishoudelijke afvalstoffen



9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING

Business as usual

 voor import/export > LB bevoegde overheid

 voor doorvoer > LB bevoegde overheid voor controle

kennisgevingen opgevolgd door IVC in overleg met andere gewesten

 procedure van Verordening (EG) Nr. 1013/2006

 kennisgevingnummer op vraag

 gestructureerd dossier op basis van instructies dossiersamenstelling

 administratieve kost per ingediend dossier [400 EUR]

133



9. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING
INSTRUCTIES DOSSIERSAMENSTELLING - CHECKLIST



MODULE 1 – INHOUDSOVERZICHT
AFVALSTOFFENWETGEVING IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1. Afvalstoffenwetgeving in Brussel

2. Brudalex

3. Definities & basisconcepten afvalstoffen

4. Verplichtingen verschillende actoren 

5. Verbrandingsheffing

6. Aansprakelijkheid

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

8. Traceerbaarheid

9.   Grensoverschrijdende overbrenging

10. Sorteerplicht

10.1 voor bedrijf

10.2 voor bouw en sloopsector

10.3 voor vervoersector
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10. SORTEERVERPLICHTING

SORTEERVERPLICHTING

GEEN WIJZIGING DOOR BRUDALEX

SORTEREN VERSUS TRACEERBAARHEID
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10. SORTEERVERPLICHTING
10.1 VOOR EEN BEDRIJF

De « afvalstoffen »

• nuttige toepassing bevorderen

• afvalstoffen met verschillende eigenschappen niet mengen

• gescheiden inzameling verplicht : P&K, metaal, plastic, glas

Geen ondergrens voor sortering
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10. SORTEERVERPLICHTING
10.1 VOOR EEN BEDRIJF

« afvalstoffen andere dan huishoudelijke » 

 identificatie van recipiënten door inzamelaar

 gesorteerde stromen blijven gescheiden

 hergroepen in zelfde container maar in verschillende

recipiënten

Geen ondergrens voor sortering
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10. SORTEERVERPLICHTING
10.1 VOOR EEN BEDRIJF

Het « restafval van bedrijven » zonder

• PMD

• P&K

• verpakkingsglas

• plantaardig afval

• gevaarlijke afvalstoffen

• afval van UPV
• afgedankte batterijen en accu’s

• versleten banden

• afgedankte voertuigen

• afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

• afgewerkte olie

• bouw- en sloopafvalstoffen
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10. SORTEERVERPLICHTING
10.2 VOOR BOUW- EN SLOOPSECTOR

Bijzondere bepalingen

« afvalstoffen geproduceerd

op bouw- en afbraakwerven » 

Alle « bouw- en sloopafvalstoffen » [EURAL 17 xx xx]

• sorteren of laten sorteren in toegelaten verwerkingsinrichtingen

• geen ondergrens voor sortering

Indien geen melding- of milieuvergunningsplicht (kleine werven)

• geen sortering voor PMD, P&K, verpakkingsglas, plantaardig afval

• steeds sortering voor gevaarlijke afvalstoffen
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10. SORTEERVERPLICHTING
10.2 VOOR BOUW- EN SLOOPSECTOR

[EURAL 17 xx xx]

17 

BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN 

VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten

17 02 hout, glas en kunststof

17 03 bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten

17 04 metaal (inclusief legeringen)

17 05

grond (inclusief uitgegraven bodem van verontreinigde locaties) 

stenen en baggerspecie

17 06 isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal

17 08 gipshoudend bouwmateriaal

17 09 overig bouw- en sloopafval
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10. SORTEERVERPLICHTING
10.3 VOOR VERVOERSECTOR

Bijzondere bepaling

« houder van afvalstoffen geproduceerd

aan boord van vervoersmiddel » 

Afvalstoffen geproduceerd aan boord van

vervoertuigen, treinen, vliegtuigen en schepen

 geen sorteerplicht behalve gevaarlijke afvalstoffen
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Module 1: Afvalstoffenwetgeving 
in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

Headlines
De Europese wetgeving geeft de richting aan. In 

het BHG is de Ordonnantie betreffende

afvalstoffen het algemeen kader.  Brudalex geeft

de uitvoeringsbepalingen,

Afvalstof = alles waarvan je je ontdoet, wil

ontdoen of moet ontdoen. Afval is een intentie.

De EURAL kent codes toe om afvalstoffen te

identificeren.

Eerst preventie, dan hergebruik, dan recyclage, 

dan pas verbranden met energieterugwinning en

als laatste storten of verbranden zonder

energiewinning.

Als vervoerder laat je je registreren.

Als inzamelaar, handelaar of makelaar laat je je

registeren voor niet-gevaarlijke en erkennen voor

gevaarlijke afvastoffen.

Als verwerker beschik je over een

milieuvergunning.

De inzamelaar, handelaar en makelaar van 

afvalstoffen en verwerker stelt een

kwaliteitbeheerssysteem op.

De overbrenging van afval is traceerbaar. De 

inkomende en uitgaande afvalstof wordt in het 

afvalstoffenregister bij gehouden. Het 

afvalstoffenrapport is een samenvatting van de 

informatie uit het register.

Net als huishoudens, heeft een bedrijf een

sorteerplicht,

Voor verschillende afvalstoffen is uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid van 

toepassing.
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11. CONTACTEN

Voornaamste contact : Permit_agr@leefmilieu.brussels

• Departement afval
• Laetitia Domb ldomb@environnement.brussels 02/563 41 40

• Afdeling vergunningen
• Evy Trogh etrogh@leefmilieu.brussels 02/775 77 16

• Inge Van Engeland ivanengeland@leefmilieu.brussels 02/775 76 29

• Tycho Van Hauwaert tvanhauwaert@leefmilieu.brussels 02/7757922

• Bérengère Paternostre rpaternostre@environnement.brussels 02/563 43 10

• Matthieu Perdaens mperdaens@leefmilieu.brussels 02/435 48 17

• Afdeling inspectie
• Algemeen wasteinspection@leefmilieu.brussels

• Rapportage brudaweb@leefmilieu.brussels

• Grensoverschrijdende overbrenging wasteshipment@leefmilieu.brussels

mailto:Permit_agr@leefmilieu.brussels
mailto:ldomb@environnement.brussels
mailto:etrogh@leefmilieu.brussels
mailto:ivanengeland@leefmilieu.brussels
mailto:tvanhauwaert@environnement.brussels
mailto:rpaternostre@environnment.brussels
mailto:mperdaens@leefmilieu.brussels
mailto:cvannieuwenhove@leefmilieu.brussels
mailto:jeylenbosch@leefmilieu.brussels
mailto:wasteshipment@leefmilieu.brussels


Dank voor uw aandacht! Voor meer informatie :

p
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