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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, derde kamer, op 8 juli 1997 door de Vlaamse minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling. verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering ″tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) », heeft, na de zaak te hebben onderzocht op de zittingen
van 16 september 1997 en 30 september 1997, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven :

Algemene opmerkingen

1. Het voor advies voorgelegde ontwerpbesluit strekt ertoe de reglementering inzake afvalvoorkoming en -beheer
aan te passen aan de wijzigingen die bij het decreet van 20 april 1994 werden aangebracht in het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, in het bijzonder wat betreft de invoering van een
aanvaardingsplicht en van een regeling inzake de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen.

Tevens wordt beoogd de reglementering in overeenstemming te brengen met een aantal wijzigingen van de
EG-regelingen inzake afvalstoffen, die nog niet waren omgezet in het interne recht.

Het ontwerp beoogt meer bepaald de omzetting van beschikking 94/3/EG van de Commissie van 20 decem-
ber 1993 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van richtlijn
75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen, en van beschikking 96/350/EG van de Commissie van 24 mei 1996
houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen II A en II B bij richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende
afvalstoffen. Ter implementatie van die beschikkingen wordt in het ontwerp de afvalstoffencatalogus vastgesteld
(artikel 1.2.1 en bijlage 1.2.1), enerzijds, en wordt er een omschrijving in opgenomen van de verwijderingshandelingen
en de nuttige toepassingen van afvalstoffen (artikelen 1.3.1 en 1.4.1), anderzijds.

Voorts strekt het ontwerp ertoe de omzetting te vervolledigen van beschikking 94/904/EG van de Raad van
22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn
91/689/EEG (van de Raad) betreffende gevaarlijke afvalstoffen. Daartoe wordt in het ontwerp de lijst van gevaarlijke
afvalstoffen aangevuld met de eigenschappen van die stoffen (artikel 2.4.1, § 1, 1° en 2°).

Het ontwerp beperkt zich niet tot de hiervoren vermelde aanpassingen en aanvullingen van de afvalstoffenregle-
mentering. Zoals in het verslag aan de Vlaamse regering wordt aangegeven, hebben de stellers van het ontwerp ervoor
geopteerd, met het oog op de transparantie en de toegankelijkheid van de reglementering en naar analogie van de
VLAREM-regeling, alle reglementaire uitvoeringsbesluiten van het voornoemde decreet van 2 juli 1981 - zowel de
nieuwe als de bestaande, daar waar nodig geactualiseerd - te bundelen in één Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).

2. Blijkens de aanhef van het ontwerp moet de rechtsgrond van de ontworpen regeling in het interne recht worden
gezocht in het reeds vernoemde decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
(hierna : het afvalstoffendecreet). Bedoeld zijn meer bepaald de artikelen 2, 3, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 32, 33,
40, § 3, 42, 44, 54 en 55, § 1, 2, d, van dat decreet.

Het merendeel van de ontworpen bepalingen vindt rechtsgrond in die artikelen van het afvalstoffendecreet. Voor
sommige bepalingen van het ontwerp rijst terzake evenwel een probleem, met name voor de artikelen 3.2.7, 4.2.2.1,
4.2.2.4, 4.2.4.1, 5.1.2.3 en 5.5.4.5. Daarop wordt nader ingegaan bij de bespreking van die artikelen, hierna.

3.1. Het ontwerp bevat een aantal bepalingen die een weerslag kunnen hebben op het federale landbouwbeleid.
Dit geldt met name voor de in de artikelen 4.2.1.1 tot 4.2.1.3 opgenomen regeling in verband met de voorwaarden voor
het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in, of als meststof, of als bodemverbeterend middel, voor de
in artikel 4.2.4 bepaalde voorwaarden voor het gebruik van afvalstoffen als dierenvoer en voor de in onderafdeling 5.5.4
van hoofdstuk 5 opgenomen regeling inzake dierlijk afval.

Overeenkomstig artikel 6, § 3bis, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
dient over dergelijke maatregelen overleg te worden gepleegd tussen de betrokken gewestregeringen en de betrokken
federale overheid (1).

Volgens de gemachtigde van de regering heeft geen overleg plaatsgevonden met betrekking tot de voornoemde
bepalingen van het ontwerp.

Wat de artikelen 4.2.1.1 tot 4.2.1.3 betreft, wijst de gemachtigde in dat verband op het bepaalde in artikel 4.2.1.1,
§ 1, luidens hetwelk de in die artikelen bepaalde voorwaarden gelden ″onverminderd de voorwaarden van het
koninklijk besluit van 6 oktober 1977 betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende middelen″, waaruit
volgens hem moet worden afgeleid dat de ontworpen bepalingen geen weerslag hebben op het landbouwbeleid van
de federale overheid. Wat de bepalingen van onderafdeling 5.5.4 in verband met het dierlijk afval betreft, voert de
gemachtigde aan dat deze, zonder enige wijziging, de bepalingen overnemen van het besluit van de Vlaamse regering
van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, en dat dit besluit het voorwerp heeft
uitgemaakt van overleg met de betrokken federale overheid, zodat een nieuw overleg niet vereist is.

(1) Uit de rechtspraak van het Arbitragehof blijkt dat die overlegverplichting inzonderheid geldt voor door de
gewesten vastgestelde regelingen inzake meststoffen (arrest nr. 42/97 van 14 juli 1997, overweging B.10.2) en inzake
dierlijk afval (arrest nr. 19/97 van 15 april 1997, overweging B.2.2).
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Die argumenten van de gemachtigde van de regering kunnen evenwel niet verantwoorden dat voorbijgegaan
wordt aan de overlegverplichting opgelegd door artikel 6, § 3bis, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 :

- de omstandigheid dat de ontworpen bepalingen gelden naast (″onverminderd″) de voorwaarden vastgesteld in
een koninklijk besluit, neemt immers niet weg dat die bepalingen het gebruik van afvalstoffen als meststof of
bodemverbeterend middel aanvullend regelen en dus onbetwistbaar een weerslag hebben op het landbouwbeleid;

- ook wanneer de ontworpen bepalingen de overname zijn van reeds geldende bepalingen waarover overleg werd
gepleegd, blijft het ontworpen besluit een nieuwe wilsuiting van de Vlaamse regering waarop al de geldende
vormvoorschriften toepassing moeten vinden; bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat sedert 1995 de
feitelijke en juridische context kan gewijzigd zijn; ten slotte moet erop worden gewezen dat in de beroepen tot schorsing
en vernietiging van het voornoemde besluit van 24 mei 1995, ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van
State (1), wordt ingeroepen dat het overleg over dat besluit niet heeft plaatsgehad in de interministeriële conferentie en
dat derhalve niet overeenkomstig de voorgeschreven procedure voldaan zou zijn aan de overlegverplichting opgelegd
door het meergenoemde artikel 6, § 3bis, 5°.

De conclusie uit wat voorafgaat is derhalve dat omtrent de hiervoren bedoelde bepalingen wel degelijk overleg
met de federale overheid diende plaats te vinden. De aandacht van de Vlaamse regering wordt erop gevestigd dat de
miskenning van het voorschrift van artikel 6, § 3bis, 5°, van de bijzondere wet, overeenkomstig artikel 14bis van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, moet worden aangemerkt als de overtreding van een substantieel
vormvoorschrift welke tot de vernietiging van de ontworpen bepalingen zou leiden indien daartegen een ontvankelijk
annulatieberoep zou worden ingesteld.

3.2. Luidens artikel 3, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke
afvalstoffen moeten de voorschriften bedoeld in lid 2 van datzelfde artikel 3, tot uiterlijk drie maanden voordat ze van
kracht worden, aan de Commissie worden toegezonden, die ze moet goedkeuren met toepassing van de procedure van
artikel 18 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. Het gaat meer bepaald om
voorschriften in verband met het nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, waarvan de vaststelling een voorwaarde
is opdat de lidstaat vrijstelling zou kunnen verlenen van de vergunningsplicht opgelegd bij artikel 10 van richt-
lijn 75/442/EEG.

Volgens de gemachtigde van de regering dienen de voorschriften vervat in hoofdstuk 4 van het ontwerp en de
bijhorende bijlagen, in zoverre ze de voorwaarden bepalen voor het gebruik van gevaarlijke afvalstoffen als secundaire
grondstoffen, te worden aangemerkt als voorschriften in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 91/689/EEG.

Er werd volgens hem evenwel met betrekking tot die ontworpen bepalingen geen mededeling aan de Commissie
gedaan.

3.3. Over de bepalingen vermeld onder 3.1 en 3.2 hiervoren wordt slechts advies gegeven onder voorbehoud dat
alsnog wordt voldaan aan de bedoelde overlegverplichting en mededelingsplicht.

4. De ontworpen bepalingen doen op een aantal punten vragen rijzen in verband met de verenigbaarheid ervan
met het gelijkheidsbeginsel.

Dat is met name het geval voor de in hoofdstuk 3 van het ontwerp opgenomen bepalingen waarbij de afvalstoffen
worden aangewezen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt als bedoeld in artikel 10 van het afvalstoffendecreet :

- zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom die aanvaardingsplicht alleen geldt voor de in artikel 3.1.1.1, 1° tot 5°,
bedoelde afvalstoffen (papierafval, voertuigwrakken, rubberbanden, bruin- en witgoed en accu’s en batterijen), en niet
voor andere afvalstoffen;

- voorts rijst de vraag waarom de aanvaardingsplicht zonder vervangende aanschaf alleen geldt voor accu’s en
batterijen (artikel 3.1.1.2, tweede lid);

- ook de wijze waarop de aanvaardingsplicht nader wordt georganiseerd in de afdelingen 3.2 tot 3.6 doet vragen
rijzen (zo bijvoorbeeld de keuze van de soorten papierafval waarvoor de aanvaardingsplicht geldt in artikel 3.2.2 en de
uitsluiting van landbouwtractoren, landbouwmachines en toestellen voor openbare werken in artikel 3.3.1).

Het verslag aan de Vlaamse regering bevat terzake geen toelichting, zodat de afdeling wetgeving niet over
elementen beschikt om te oordelen of die bepalingen de toets van het gelijkheidsbeginsel kunnen doorstaan.

5. Wat de implementatie van de in de aanhef van het ontwerp vermelde EG-richtlijnen en -beschikkingen betreft,
moet worden opgemerkt dat het ontwerp zich in een aantal bepalingen beperkt tot een loutere verwijzing naar de
voorschriften van de richtlijn of beschikking, zonder de bedoelde voorschriften met zoveel woorden in de ontworpen
regeling op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de artikelen 2.4.1, § 3, 2.4.2, 11°, en 4.2.6.1, § 2, tweede lid.

Uit de kenmerken van een EG-richtlijn of -beschikking volgt dat in principe niet de richtlijn of de beschikking zelf,
maar de voorschriften van intern recht die de bepalingen ervan in de nationale rechtsorde omzetten, in die rechtsorde
van toepassing zullen zijn. In de gevallen waar de richtlijn of de beschikking reeds in het interne recht is omgezet, dient
verwezen te worden naar de betrokken internrechtelijke bepalingen. In de gevallen waar de omzetting plaatsvindt in
het ontworpen besluit, dienen de bepalingen van de richtlijn of de beschikking in de tekst van het ontwerp verwerkt
te worden.

6. In verscheidene bepalingen van het ontwerp worden - dikwijls woordelijk - voorschriften herhaald van het
afvalstoffendecreet. Dit is met name het geval in de artikelen 1.2.1 (artikel 4 van het decreet), 2.1.1, 1°, en 2.2.1, 1° (arti-
kel 3, § 2, 1° en 2°, van het decreet), 3.1.1.2 (artikel 10, § 2, van het decreet), 5.1.2.1 en 5.1.3.1 (artikel 14, §§ 2 en 3, van
het decreet), 5.2.1 en 5.2.2 (artikel 14, §§ 1 en 6, van het decreet), 5.5.4.5, § 1, tweede lid, en § 2 (artikel 28, §§ 2 en 3, van
het decreet), 7.1.1 (artikel 40, § 3, laatste volzin, van het decreet).

Het overnemen in een lagere regeling (het ontworpen besluit) van bepalingen van een hogere regeling (het
afvalstoffendecreet) dient vanuit wetgevingstechnisch oogpunt principieel te worden afgeraden. Niet alleen is een
dergelijke werkwijze overbodig op het normatieve vlak aangezien ze geen nieuwe norm tot stand brengt, maar
bovendien kan ze tot verwarring leiden over de precieze aard van het in de lagere regeling opgenomen voorschrift en
kan ze inzonderheid aanleiding ertoe zijn dat later uit het oog verloren wordt dat alleen de hogere regelgever het
betrokken voorschrift kan wijzigen.

Het overnemen van bepalingen van een decreet in een uitvoeringsbesluit kan dan ook alleen worden gedoogd in
zoverre zulks noodzakelijk is voor de leesbaarheid van het besluit (2), in welk geval een verwijzing naar het betrokken
artikel van het decreet het aangewezen middel zal zijn om de aard van de betrokken bepaling herkenbaar te houden.

Dezelfde opmerking geldt, mutatis mutandis, voor de overname van bepalingen van EG-verordeningen (zie
inzonderheid de artikelen 6.1, § 1, tweede lid, en 6.7 en bijlage 6 bij het ontwerp waarin bepalingen worden
overgenomen van verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op
de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap).

(1) Zie hierna de opmerking bij onderafdeling 5.5.4 van het ontwerp.
(2) In het verslag aan de Vlaamse regering (onder 1°, b), derde lid) wordt terzake aangevoerd dat de herhaling van

een aantal decreetsbepalingen « voor de duidelijkheid en/of leesbaarheid van het besluit » nodig was.
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7. In het ontwerp is herhaaldelijk sprake van ″Europese Unie″ (bijvoorbeeld in artikel 1.1.1, § 2, 7°), en van de
afkorting ″EU″ in o.m. ″EU-code″ (bijvoorbeeld in de artikelen 1.3.1 en 1.4.1) en EU-Verordening″ (bijvoorbeeld in
artikel 6.1).

De afvalstoffenreglementering is vastgesteld op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap.

Men schrijve bijgevolg telkens ″Europese Gemeenschap″ en ″EG″.
Bijzondere opmerkingen

Artikel 1.3.1
In dit artikel worden de handelingen opgesomd, die als ″verwijdering van afvalstoffen″ verstaan moeten worden.
Voor een correcte omzetting van artikel 1, e, van richtlijn 75/442/EEG is vereist dat in de opsomming alle

handelingen voorkomen, bedoeld in bijlage II A van de richtlijn, zoals vervangen bij beschikking 96/350/EG van de
Commissie van 24 mei 1996. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Met name ontbreekt de verwijderingshandeling
″D 11 Verbranding op zee″.

Volgens de gemachtigde van de regering berust deze weglating op een materiële vergissing.

Artikel 2.4.1
Voor de omschrijving van wat onder ″gevaarlijke afvalstoffen » moet worden verstaan, wordt in paragraaf 1 van

dit artikel verwezen naar de lijst van afvalstoffen opgenomen in bijlage 2.4.1. bij het ontworpen besluit. Daaraan wordt
evenwel toegevoegd dat die op de lijst vermelde afvalstoffen moeten ″worden geacht éen of meer van de... (onder 1°
en 2° vermelde) eigenschappen te bezitten″. Bovendien wordt in de paragrafen 2 en 3 verwezen, enerzijds, naar de
criteria op grond waarvan de in paragraaf 1 genoemde eigenschappen aan de afvalstoffen worden toegeschreven, en,
anderzijds, naar de terzake te gebruiken testmethoden.

Blijkens artikel 1, lid 4, eerste streepje, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende
gevaarlijke afvalstoffen moeten onder ″gevaarlijke afvalstoffen″ onder meer verstaan worden ″alle afvalstoffen die
voorkomen op een lijst die overeenkomstig de procedure van artikel 18 van richtlijn 75/442/EEG en op basis van de
bijlagen I en II van deze richtlijn... is opgesteld. Deze afvalstoffen moeten een of meer van de in bijlage III vermelde
eigenschappen bezitten.... » . Aan die bepaling is uitvoering gegeven bij beschikking 94/904/EG van de Raad van
22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn
91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Zoals uit de consideransen van de genoemde beschikking blijkt, sluit de lijst niet uit ″dat de lidstaten in
uitzonderlijke gevallen bepalingen kunnen vaststellen om, op grond van bewijsstukken die door de houder op
passende wijze zijn verstrekt, te bepalen dat een specifieke in de lijst opgenomen afvalstof geen van de in bijlage III bij
richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit ». Hieruit blijkt dat, naar het oordeel van de auteurs van de
beschikking, de opneming van een stof op de lijst slechts geldt als vermoeden ″juris tantum″, althans indien de lidstaat
in de mogelijkheid van een tegenbewijs voorziet.

Die opvatting strookt met de bedoeling van de stellers van het voor advies voorgelegde ontwerp. De gemachtigde
van de regering heeft immers verklaard dat ″er voor de afvalstoffen op de lijst (1) van uitgegaan wordt dat zij een of
meer van de vermelde eigenschappen hebben en dus als gevaarlijk moeten beschouwd worden, tenzij... de houder kan
bewijzen dat aan geen enkele eigenschap voldaan wordt, waardoor de afvalstof derhalve niet als gevaarlijk beschouwd
wordt″.

Om die bedoeling duidelijker tot uitdrukking te brengen in de tekst zelf van het ontwerp, zou artikel 2.4.1 beter
herschreven worden als volgt :

« § 1. Onder gevaarlijke afvalstoffen worden verstaan de afvalstoffen die een of meer van de volgende
eigenschappen hebben :

... (opsomming van de eigenschappen H1 tot H14).
Wat de onder H3-A, H3-B en H8 bedoelde eigenschappen betreft (2), dienen de stoffen bovendien een of meer van

de volgende eigenschappen te hebben :
... (opsomming van de eigenschappen a) tot i), lees 1° tot 9°).
§ 2. De in § 1 genoemde gevaarlijke eigenschappen worden aan de afvalstoffen toegeschreven volgens de criteria

bepaald in deel II van bijlage 7 bij titel I van het VLAREM.
§ 3. De met betrekking tot de in § 1 bedoelde eigenschappen te gebruiken testmethoden... (deze bepaling dient

aangevuld te worden met een overname van de desbetreffende bepalingen van de betrokken richtlijnen; zie algemene
opmerking 5).

§ 4. De afvalstoffen opgenomen in de lijst vervat in bijlage 2.4.1 bij dit besluit worden geacht een of meer van de
eigenschappen te hebben, bedoeld in § 1.

Die afvalstoffen zijn echter geen gevaarlijke afvalstoffen indien de houder bewijst dat zij geen van die
eigenschappen hebben. ».

Artikel 2.4.2
In dit artikel worden een aantal afvalstoffen opgesomd die ″aanvullend aan de afvalstoffen genoemd in artikel 2.4.1

(...) ook als gevaarlijke afvalstoffen (worden) gedefinieerd″.
Overeenkomstig artikel 1, lid 4, tweede streepje, van richtlijn 91/689/EEG kunnen de lidstaten andere afvalstoffen

dan die vermeld op de lijst welke met toepassing van dat lid 4, eerste streepje, wordt opgesteld, als gevaarlijke
afvalstoffen aanmerken, op voorwaarde evenwel dat ze, naar het oordeel van de betrokken lidstaat, een of meer van
de in bijlage III bij de richtlijn vermelde eigenschappen bezitten (3).

De afdeling wetgeving beschikt niet over de feitelijke gegevens om te beoordelen of dit het geval is met de
afvalstoffen die in dit artikel worden vermeld.

(1) Bedoeld is de lijst opgenomen in bijlage 2.4.1 bij het ontworpen besluit, welke overeenstemt met de lijst
vastgesteld bij beschikking 94/904/EG.
(2) In artikel 2.4.1, § 1, 2°, van het ontwerp is sprake van de EU-codes H3 « tot en met » H8. In artikel 1, tweede

alinea, van beschikking 94/904/EG is daarentegen slechts sprake van de punten H3 « en » H8.
(3) De lijst van gevaarlijke eigenschappen vermeld in die bijlage bij de richtlijn is overgenomen in artikel 2.4.1,

§ 1, 1°, van het ontwerp (zie § 1, eerste lid, van het tekstvoorstel van de Raad van State bij artikel 2.4.1).
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Artikel 3.1.1.4
Luidens dit artikel wordt de wijze waarop aan de in artikel 3.1.1.1 bepaalde aanvaardingsplicht wordt voldaan

vastgelegd, hetzij in een milieubeleidsovereenkomst (bepaling sub 1°), hetzij in ″een afvalbeheerplan dat door de
producenten en invoerders of door een erkende afvalbeheerorganisatie ter goedkeuring aan de OVAM wordt
voorgelegd″ (bepaling sub 2°).

Die bepaling zou, blijkens de inleidende zin van het artikel, rechtsgrond moeten vinden in artikel 10, § 6, van het
afvalstoffendecreet. Luidens dat artikel kan de Vlaamse regering ″aanvullende regels″ vaststellen betreffende de wijze
waarop aan de aanvaardingsplicht moet worden voldaan en kan zij o.m. ook milieubeleidsovereenkomsten sluiten. In
die decreetsbepaling is weliswaar geen sprake van een ″afvalbeheerplan″. Toch lijkt te kunnen worden aangenomen,
gelet op de ruime delegatie die artikel 10, § 6, verleent om ″aanvullende regels″ vast te stellen, dat dit artikel een
voldoende rechtsgrond biedt om een regeling vast te stellen die voorziet in een dergelijk afvalbeheerplan. Wel moeten
in het ontwerp preciseringen worden opgenomen omtrent dat beheerplan, inzonderheid i.v.m. de juridische aard ervan,
de bindende kracht ten aanzien van de indieners, enz....

Artikel 3.2.7
Luidens paragraaf 2, vierde lid, van dit artikel kan de OVAM o.m. eenheidsprijzen die aansluiten bij de

gemiddelde kostprijs van de verstrekte dienst ″opleggen″, in het kader van de goedkeuring die de OVAM moet
verlenen aan de overeenkomsten die de papierproducenten en de invoerders met betrekking tot hun aanvaardings-
plicht kunnen sluiten met de gemeenten of de verenigingen van gemeenten waar de papierafval ontstaat.

De gemachtigde van de regering heeft hieromtrent het volgende verklaard :
« Met (die) bepaling... wordt beoogd... een zo groot mogelijke eenvormigheid te bewerkstelligen voor de

verschillende gemeenten die dergelijke overeenkomst afsluiten. Alleszins wil voorkomen worden dat gemeenten of
intercommunales hier abnormale hoge of abnormale lage prijzen zouden gaan aanrekenen.

Het spreekt vanzelf dat beide partijen, in casu de papierproducenten of invoerders, enerzijds, en de gemeenten of
verenigingen van gemeenten, anderzijds, uiteindelijk soeverein beslissen″.

Het is niet duidelijk of die verklaring moet begrepen worden in die zin dat de bedoelde eenheidsprijzen niet
bindend zijn, dan wel in de zin dat het de partijen vrijstaat geen overeenkomst te sluiten indien ze niet akkoord gaan
met de door de OVAM vastgestelde prijzen.

Het is overigens erg betwistbaar of de Vlaamse regering voldoende rechtsgrond vindt in artikel 10, § 6, van het
afvalstoffendecreet om in bindende ″eenheidsprijzen″ te voorzien en om de bevoegdheid tot het vaststellen ervan toe
te kennen aan de OVAM. De vraag rijst bovendien of met een dergelijke regeling niet het domein wordt betreden van
de federale bevoegdheid inzake prijsbeleid (artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen) (1).

Om betwistingen te vermijden, zou de bepaling in verband met de eenheidsprijzen best weggelaten worden.

Artikel 3.5.2
Luidens paragraaf 2 van dit artikel kunnen de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten, invoerders en

gemeenten, voor de in paragraaf 1 bedoelde scheiding in herbruikbaar en niet-herbruikbaar bruin- of witgoed, een
beroep doen op ″door de administrateur-generaal van de OVAM erkende kringloopcentra″.

Volgens de gemachtigde van de regering zou de bedoelde erkenning worden verleend op basis van een ″interne
regeling″.

De rechtszekerheid vereist dat op zijn minst de erkenningsvoorwaarden door de Vlaamse regering worden
vastgesteld. De gemachtigde is het ermee eens dat het ontwerp in die zin moet worden aangevuld.

Hoofdstuk 4
De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen inzake de ″aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen″

worden vastgesteld op grond van artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet. Dat artikel machtigt de Vlaamse regering
om de lijst op te stellen van afvalstoffen die op wettige wijze mogen worden gebruikt als secundaire grondstoffen indien
ze voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik welke de Vlaamse regering bepaalt.

De ontworpen bepalingen omvatten, enerzijds, normen waaraan afvalstoffen moeten voldoen om te kunnen
worden aangewend als secundaire grondstoffen, en, anderzijds, voorwaarden inzake het gebruik van die secundaire
grondstoffen.

Het onderscheid tussen die twee soorten van bepalingen is van belang vanuit het oogpunt van de
bevoegdheidsverdeling.

Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur en uit de rechtspraak van het Arbitragehof blijkt dat de bij artikel 6, § 1, II, eerste lid, 2°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de gewesten opgedragen bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid betrekking
heeft op elke stof waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, ongeacht of
ze al dan niet, als dusdanig of na verwerking, voor hergebruik geschikt is (2). Het Arbitragehof is voorts van oordeel
dat ″stoffen... hun aard van afvalstof (behouden) en... derhalve aan de reglementering van de afvalstoffen onderworpen
(blijven) tot op het ogenblik dat zij bij de derden die ze hergebruiken, worden afgeleverd, in het geval waarin het gaat
om afvalstoffen die zonder enige voorbehandeling opnieuw kunnen worden hergebruikt, of tot op het ogenblik dat zij
zijn omgevormd, in het geval waarin het gaat om afvalstoffen die slechts na voorbehandeling kunnen worden
hergebruikt″ (3).

(1) Er kan in casu geen beroep worden gedaan op de impliciete bevoegdheden van het Vlaamse Gewest bedoeld
in artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 : die bepaling vereist immers een optreden van de decreetgever.

(2) Arbitragehof, arrest nr. 19/97 van 15 april 1997, overweging B.4.1.
(3) Vermeld arrest, overweging B.4.2.
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Daaruit volgt dat de gewesten, op grond van hun bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid, normen kunnen
vaststellen waaraan afvalstoffen moeten voldoen om te kunnen worden aangewend als zogenaamde ″secundaire
grondstoffen″ in productieprocessen of bij andere nuttige toepassingen (4).

Het vaststellen van de voorwaarden inzake het gebruik van de bedoelde stoffen nadat ze voor hergebruik werden
afgeleverd of nadat ze werden omgevormd tot secundaire grondstoffen, behoort evenwel niet meer tot het
afvalstoffenbeleid. De gewesten kunnen die voorwaarden m.a.w. alleen vaststellen op grond van andere bevoegdheden
dan die inzake het afvalstoffenbeleid, bijvoorbeeld op grond van hun bevoegdheden inzake het leefmilieu of het
natuurbehoud.

Uit wat voorafgaat volgt dat de in hoofdstuk 4 van het ontwerp opgenomen bepalingen in verband met het gebruik
van secundaire grondstoffen, slechts kunnen worden geacht rechtsgrond te vinden in artikel 11, § 1, van het
afvalstoffendecreet in zoverre die bepalingen kunnen worden ingepast in een aan het Vlaamse Gewest toegewezen
bevoegdheid (andere dan inzake het afvalstoffenbeleid).

Voor het merendeel van de in afdeling 4.2 opgenomen bepalingen blijkt zich terzake geen moeilijkheid voor te
doen : de ontworpen regels kaderen grotendeels in de gewestbevoegdheid inzake de bescherming van het leefmilieu,
onder meer die van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging (artikel 6, § 1, II, eerste lid,
1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Alleen met betrekking tot de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.4.1 dient in dat verband voorbehoud te worden gemaakt.
Daarop wordt nader ingegaan bij de bespreking van die artikelen, hierna.

Artikel 4.1.1
In de bepaling sub 16° van dit artikel dient te worden verwezen naar ″subbijlage 4.2.1.C″ in plaats van naar ″bijlage 4.1.D″.

Artikel 4.1.4
Volgens de gemachtigde van de regering moeten in dit artikel, naar analogie van het bepaalde in artikel 4.2.1.3, de

woorden ″een laboratorium, erkend door de OVAM » worden vervangen door ″een overeenkomstig afdeling 7.1 (van
dit besluit) erkend laboratorium″.

Artikel 4.2.1.3
Met het bepaalde in paragraaf 2 van dit artikel wordt de omzetting beoogd van artikel 10 van richtlijn 86/278/EEG

van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik
van zuiveringsslib in de landbouw.

In dat verband moet worden opgemerkt dat luidens artikel 10, lid 1, d), van de richtlijn, in het register ook de
plaatsen moeten worden vermeld waar het slib wordt gebruikt. Die vermelding wordt niet opgelegd in artikel 4.2.1.3,
§ 2, eerste lid.

Artikel 4.2.2.1
Volgens de gemachtigde van de regering wordt, in de inleidende zin van dit artikel, met de woorden

″onverminderd de geldende voorwaarden voor werken of bouwstoffen″ verwezen naar ″eventuele andere voorwaar-
den die van kracht zijn in uitvoering van een andere basiswetgeving, zoals bestekken voor de uitvoering van
overheidsopdrachten″.

Het is overbodig de gelding van ″geldende normen″ te bevestigen. Voorzover het normen betreft die door de
federale overheid binnen haar eigen bevoegdheidssfeer zijn vastgesteld, is het Vlaamse Gewest daartoe bovendien niet
bevoegd en vindt de bepaling dus geen rechtsgrond in het bevoegdheidsconform te interpreteren artikel 11, § 1, van
het afvalstoffendecreet (zie opmerking bij hoofdstuk 4).

Artikel 4.2.2.4
Luidens paragraaf 1 van dit artikel is het gebruik van afvalstoffen in of als bouwstof enkel toegestaan ″binnen de

realisatie van bouwwerken waarvoor, indien nodig, een geldige bouwvergunning voorhanden is″. Er valt niet in te zien
hoe een dergelijke bepaling kan worden ingepast in de ratio legis van artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet. De
gemachtigde van de regering kon daaromtrent geen sluitende uitleg verstrekken.

Artikel 4.2.4.1
1. Wat de « voorwaarden voor het gebruik (van afvalstoffen) als dierenvoer » betreft, verwijst dit artikel naar het

koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke
voeding.

Volgens de toelichting verstrekt door de gemachtigde van de regering worden de bedoelde voorwaarden voor
samenstelling en gebruik van de bedoelde afvalstoffen als secundaire grondstof ″om technische redenen... (de
secundaire grondstof is een alternatief voor het primaire product) eensluidend gesteld met de terzake door de federale
overheid vastgestelde productnormering″.

De techniek van regeling door verwijzing - die, vanuit wetgevingstechnisch oogpunt, op zich al geen aanbeveling
verdient - moet ten stelligste worden afgeraden wanneer het, zoals in casu, gaat om een verwijzing naar een federaal
besluit in een gewestelijke regeling. Voorzover in het voornoemde koninklijk besluit normen zouden zijn opgenomen
die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest kunnen worden gerekend, inzonderheid normen waaraan de
afvalstoffen moeten voldoen om te kunnen worden aangewend als secundaire grondstof en eventueel normen inzake
het gebruik van de secundaire grondstoffen (zie opmerking bij hoofdstuk 4), zouden die bepalingen in het ontwerp
moeten worden opgenomen en zouden de overeenstemmende bepalingen van het koninklijk besluit, wat het Vlaamse
Gewest betreft, moeten worden opgeheven. Voorzover dat koninklijk besluit normen bevat die binnen de
bevoegdheidssfeer van de federale overheid vallen, inzonderheid normen betreffende het gebruik van de secundaire
grondstoffen, is het Vlaamse Gewest niet bevoegd om de gelding van die normen te bevestigen, en vindt de verwijzing
naar dat besluit geen rechtsgrond in artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet.

2. Artikel 9.1, § 1, 14°, van het ontwerp voorziet in de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van
24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, waarnaar in artikel 4.2.4.1 wordt verwezen.
Die verwijzing dient te worden vervangen door een verwijzing naar de artikelen 5.5.4.1 e.v. van het ontwerp, die in de
plaats komen van het genoemde besluit.

(4) Zie in die zin ook de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993, verklaringen van de
heer Lisabeth, rapporteur, en van de Eerste Minister, verslag namens de Kamercommissie, Parl. St., Kamer, 1992-93,
nr. 1063/7, pp. 36 en 44.

11285BELGISCH STAATSBLAD — 16.04.1998 — MONITEUR BELGE



Artikel 4.2.6.1
1. De grenswaarden bepaald in paragraaf 1 van dit artikel zijn reeds vervat in artikel 5.2.2.8.3 van het besluit van

de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).
De gemachtigde van de regering heeft daaromtrent de volgende toelichting verstrekt :
« Geoordeeld wordt dat de regelgeving inzake secundaire grondstoffen van het afvalstoffendecreet juridisch een

meer geschikte basis vormt om de omzetting van artikel 8, 3 van (richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975
inzake de verwijdering van afgewerkte olie) (= vertaling van emissiegrenswaarden in samenstellingscriteria) te
verwezenlijken.

Daarom werd in uitvoering van artikel 11 van het afvalstoffendecreet afgewerkte olie als secundaire grondstof
ingedeeld, op voorwaarde dat ze voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria worden bepaald in artikel 4.2.6.1 van het
VLAREA en zijn gelijk aan deze van artikel 5.2.3.2 van titel II van het VLAREM. Daarbij is naar analogie met titel II van
het VLAREM een overgangstermijn voorzien om de bestaande inrichtingen de kans te geven zich met de nieuwe
normering in regel te stellen. Deze is met name veel strenger dan de vroegere uit het afvaloliebesluit van 25/07/1985
en de ″oude″ VLAREM II″.

Gelet op die toelichting dient in het ontwerp een bepaling te worden opgenomen waarbij artikel 5.2. 2.8. 3 van het
voornoemde besluit van 1 juni 1995 wordt opgeheven.

2. In paragraaf 1 moet worden verwezen naar ″artikel 5.5.1.4″ in plaats van naar ″artikel 5.3.1.4″.
3. Wat de bepaling van paragraaf 2, tweede lid, betreft, die ertoe strekt de overeenstemming van de in het eerste

lid opgenomen overgangsregering met richtlijn 75/439/EEG te garanderen, wordt verwezen naar de algemene
opmerking 5.

Afdeling 5.1
1. Artikel 14, § 7, van het afvalstoffendecreet schrijft voor dat de natuurlijke personen en rechtspersonen die een

activiteit als bedoeld in de paragrafen 1, 2, 3 of 6 van datzelfde artikel 14 uitoefenen, een afvalstoffenregister moeten
bijhouden, en belast de Vlaamse regering met het bepalen van de vorm van het register en van de gegevens die erin
moeten worden opgenomen.

Artikel 17, § 1, van het afvalstoffendecreet bepaalt dat ook de producenten van bedrijfsafvalstoffen een
afvalstoffenregister moeten bijhouden. Paragraaf 3 van artikel 17 belast de Vlaamse regering met het vaststellen van
nadere regels met betrekking tot de vorm en de modaliteiten van dat register.

Luidens artikel 23, § 2, van het afvalstoffendecreet moeten gevaarlijke afvalstoffen vergezeld gaan van een
identificatieformulier en stelt de Vlaamse regering de nadere regels vast in verband met die identificatie.

Aan die bepalingen waarbij de Vlaamse regering wordt opgedragen uitvoeringsmaatregelen te nemen, wordt door
het ontwerp geen uitvoering gegeven.

Volgens de gemachtigde zijn de vereiste ontwerpen in voorbereiding en zullen de vast te stellen bepalingen later
in het voorliggende besluit worden ingevoegd.

Wat gevaarlijke afvalstoffen betreft, wordt het bijhouden van de voornoemde registers en het opmaken van het
bedoelde identificatieformulier opgelegd door respectievelijk artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 3, van meergenoemde
richtlijn 91/689/EEG. Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten terzake impliceert dat het Vlaamse Gewest in gebreke
blijft die bepalingen van de richtlijn volledig om te zetten. Volgens de gemachtigde van de regering zijn de stellers van
het ontwerp zich hiervan bewust.

Artikel 5.1.2.1
In zoverre paragraaf 1 van dit artikel alleen met betrekking tot de sub 1° tot 4° vermelde afvalstoffen het vereiste

van de erkenning oplegt aan de in die bepaling bedoelde ophalers en handelaars of makelaars, is de ontworpen
regeling strijdig met artikel 14, § 2, van het afvalstoffendecreet : die decreetsbepaling voorziet enkel in een uitzondering
met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen die door de gemeente huis aan huis worden opgehaald″.

Artikel 5.1.2.3
1. Luidens paragraaf 1 van dit artikel moeten voor elke aanvraag tot erkenning vooraf dossier- en behandelings-

kosten worden betaald ten belope van 5.OOO frank.
Het afvalstoffendecreet biedt geen rechtsgrond voor die bepaling van het ontwerp. Ze dient dan ook te worden

weggelaten.
2. De gegevens die krachtens paragraaf 2, tweede lid, 4° en 5°, van dit artikel moeten worden gevoegd bij de

aanvraag tot erkenning, blijken geen verband te vertonen met enige erkenningsvoorwaarde bepaald in artikel 5.1.2.2.
Beide artikelen dienen beter op elkaar te worden afgestemd.

3. Gelet op opmerking 1 dient het bepaalde onder paragraaf 2, tweede lid, 9°, te worden geschrapt.

Artikel 5.1.3.1
Met betrekking tot dit artikel dient een analoge opmerking te worden gemaakt als bij artikel 5.1.2.1 : de beperking

tot de in paragraaf 1, 1° tot 4°, van dat laatste artikel vermelde afvalstoffen is strijdig met artikel 14, § 3, van het
afvalstoffendecreet dat niet voorziet in enige uitzondering op de registratieverplichting.

Die beperking is bovendien niet verenigbaar met artikel 12 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975
betreffende afvalstoffen. Naar luid van die bepaling dient elke ophaler, vervoerder of ondernemer die regelingen treft
voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen, voorzover hij geen vergunning behoeft, zich te laten
registreren.

De gemachtigde van de regering is het met deze opmerkingen eens.

Artikel 5.1.6.6
Dit artikel komt erop neer dat een specifieke regeling wordt ingevoerd met betrekking tot de openbaarheid van de

gegevens opgenomen in de databank voor afvalstoffen bedoeld in artikel 5.1.6.2 (niet : artikel 5.2.2, zoals verkeerdelijk
vermeld).

Overeenkomstig artikel 42 van het afvalstoffendecreet wordt de bedoelde databank uitgebouwd bij de OVAM. Die
openbare instelling valt onder de toepassing van het decreet van 23 oktober l991 betreffende de openbaarheid van
bestuursdocumenten in diensten en instellingen van de Vlaamse regering.
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Overeenkomstig artikel 32 van de Grondwet moeten de uitzonderingen op het principe van de openbaarheid van
bestuursdocumenten bij decreet worden bepaald. De bij het voornoemde artikel 42 aan de Vlaamse regering gegeven
opdracht om nadere regels te bepalen voor ″de inrichting, de werking en de toegankelijkheid van... (de) databank″, kan
niet worden geacht de machtiging te impliceren om van de decretale regeling inzake de openbaarheid van
bestuursdocumenten af te wijken.

Artikel 5.1.6.6 zou in het licht van het voorgaande herschreven moeten worden.

Onderafdeling 5.5.3
In deze onderafdeling wordt herhaaldelijk verwezen naar de ″ADR-reglementering″. Bedoeld is het Europees

Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), ondertekend op
30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960.

Wil men vermijden dat de bedoelde regeling met haar volledig opschrift in de bepalingen van onderafdeling 5.5.3
wordt vermeld, dan kan worden overwogen in artikel 1.1.1, § 2, van het ontwerp een definitie van ADR-reglementering
op te nemen. Een andere mogelijkheid is, bij een eerste vermelding van de regeling in het ontwerp, de omschrijving
volledig op te nemen en te laten volgen door de verder te gebruiken term (« hierna ADR-reglementering te noemen″).

Onderafdeling 5.5.4
1. In deze onderafdeling worden de bepalingen overgenomen van het besluit van de Vlaamse regering van

24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval.
In het kader van het beroep tot schorsing en tot vernietiging dat bij de afdeling administratie tegen genoemd

besluit werd ingesteld (zaak aanhangig onder nr. A. 65.833/X-5956), stelde de Raad van State bij arrest nr. 59.059 van
15 april 1996, verbeterd bij arrest nr. 59.492 van 3 mei 1996, aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag met betrekking
tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om de bepalingen van hoofdstuk IV, afdeling 5 (dierlijk afval) van het
afvalstoffendecreet vast te stellen.

Bij arrest nr. 19/97 van 15 april 1997 bevestigde het Arbitragehof deze bevoegdheid (zie in het bijzonder de
overwegingen B.4.1 en B.5).

Het Hof deed uiteraard geen uitspraak over de vraag of de Vlaamse regering bij het vaststellen van het besluit van
24 mei 1995 binnen de gewestelijke bevoegdheid is gebleven (zie overweging B.6). Die vraag moet beslecht worden bij
de afhandeling van de bij de Raad van State hangende beroepen.

Gelet op het bestaan van dit geschil bij de afdeling administratie, komt het de afdeling wetgeving niet toe zich over
het opgeworpen bevoegdheidsvraagstuk uit te spreken.

2. Met betrekking tot artikel 5.5.4.4 van het ontwerp, waarin de bepalingen worden overgenomen van artikel 4 van
het voornoemde besluit van 24 mei 1995, kan de opmerking worden herhaald welke de Raad van State met betrekking
tot die bepaling maakte in zijn advies L. 24.385/1 van 12 april 1995 en die luidde als volgt :

« Het ontwerp stelt een meldingsplicht in voor producenten van hoog-risicomateriaal en een verplichting tot
ophaling van het aangemelde dierlijk afval door een erkend ophaler. Enkel het op die wijze opgehaalde afval dient te
worden bewerkt of verwerkt in een erkend bewerkings- of verwerkingsbedrijf.

De regering zal moeten nagaan of de criteria op grond waarvan producenten al dan niet onderworpen zijn aan de
meldingsplicht kunnen verantwoord worden gelet op het bepaalde in artikel 3 van de richtlijn 90/667/EEG (1) en in
artikel 26, § 1, van het voornoemde decreet van 2 juli 1981, en in het licht van het gelijkheidsbeginsel″.

3. De gemachtigde van de regering is het ermee eens dat in het ontwerp een overgangsregeling zou moeten worden
opgenomen met betrekking tot de erkenningen en registraties die werden verleend op grond van het besluit van
24 mei 1995.

Artikel 5.5.4.5
Luidens paragraaf 1, derde lid, van dit artikel bepaalt de Vlaamse minister het bedrag van de tegemoetkoming dat

voor de gemaakte kosten wordt uitbetaald aan een erkende ophaler door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake
Leefmilieu en Natuur.

Die bepaling vindt geen rechtsgrond in artikel 28 van het afvalstoffendecreet. De gemachtigde van de regering kon
ook geen andere decreetsbepaling aanwijzen die voor de ontworpen regeling rechtsgrond zou bieden.

Artikel 5.5.4.14
Volgens de gemachtigde van de regering wordt de toestemming waarvan sprake in paragraaf 1, inleidende zin, van

dit artikel verleend door de OVAM. Dit dient in de ontworpen bepaling te worden gepreciseerd.

Artikel 5.5.4.19
In paragraaf 2, 3°, e, derde streepje, van dit artikel wordt de tekst overgenomen van artikel 19, § 2, III, 5°, derde

streepje, van het voornoemde besluit van 24 mei 1995, zoals die bepaling oorspronkelijk luidde. Die bepaling van het
besluit van 24 mei 1995 is inmiddels echter vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1997, met name
om de tekst aan te passen aan beschikking 96/449/EG van de Commissie van 18 juli 1996 inzake de goedkeuring van
alternatieve warmtebehandelingssystemen voor de verwerking van dierlijke afvallen met het oog op de inactivering
van de agentia van spongiforme encefalopathie (2).

Rekening houdend met de vigerende tekst van de genoemde bepaling van het besluit van 24 mei 1995, vervange
men paragraaf 2, 3°, e, derde streepje, als volgt :

« - een rapport om aan te tonen dat het verwerkingsproces van afval afkomstig van zoogdieren verloopt
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5.2.2.10.8, §§ 1, 2 en 5, en 5.2.2.10.9 van titel II van het VLAREM;″.

(1) Bedoeld is richtlijn 90/667/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoor-
schriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke
afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen
daaronder begrepen) en tot wijziging van richtlijn 90/425/EEG.

(2) Bij de genoemde beschikking 96/449/EG wordt de in het ontwerp nog genoemde beschikking 94/382/EG van
de Commissie van 27 juni 1994 overigens opgeheven.
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Artikelen 5.5.4.22 en 5.5.4.23
Met betrekking tot deze artikelen die ertoe strekken de ″Commissie Dierlijk Afval″ op te richten en de

samenstelling ervan te regelen, moet erop worden gewezen dat het afvalstoffendecreet de Vlaamse regering niet op
expliciete wijze de bevoegdheid verleent om een adviescommissie zoals bedoeld in dit artikel op te richten. De Vlaamse
regering vindt evenwel, in de bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 die haar belasten met de
uitvoerende macht en met de organisatie van haar diensten, de bevoegdheid om commissies of adviesorganen op te
richten, op voorwaarde dat de bedoelde organen enkel tot taak hebben haar bij de uitoefening van haar
uitvoeringsopdrachten voor te lichten of niet-bindende adviezen of voorstellen te doen en op voorwaarde dat de
raadpleging van die organen niet verplicht is.

Wanneer echter, zoals in casu, voor de samenstelling van het consultatief orgaan een beroep wordt gedaan op
privé-personen (met name de vertegenwoordigers van de producenten en van de verwerkers van dierlijk afval), of op
openbare instellingen met een eigen rechtspersoonlijkheid (met name de OVAM), is een uitdrukkelijke decretale
machtiging vereist.

Wat de bepalingen van artikel 5.5.4.23, eerste lid, 5° en 6°, betreft, die voorzien in een vertegenwoordiging van de
federale ministeries van Middenstand en Landbouw en van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in de
Commissie Dierlijk Afval, dient er bovendien te worden op gewezen dat het beginsel van de autonomie van de Staat,
binnen diens bevoegdheidssfeer, een beletsel vormt voor de gewestoverheid om de federale regering te verplichten
haar medewerking te verlenen aan een gewestelijke overheidstaak. Voorschriften in verband met die medewerking -
die enkel uitwerking kunnen hebben in de mate dat de federale overheid bereid is er gevolg aan te geven - mogen dan
ook niet derwijze worden geconcipieerd dat aan de naleving of de niet-naleving ervan rechtsgevolgen worden
verbonden die de gewestoverheid op enigerlei wijze zouden binden. De eventuele weigering van de federale regering
om afgevaardigden aan te wijzen - om welke reden dan ook - mag m.a.w. de geldige beraadslaging van de Commissie
Dierlijk Afval niet in de weg staan.

De ontworpen regeling dient in het licht van deze opmerkingen te worden herzien.

Artikel 7.2.1
In zoverre het tweede lid van paragraaf 1 van dit artikel de bevoegdheid om monsters te nemen ook toekent aan

de erkende laboratoria, wijkt het af van artikel 55, § 1, 2°, d), van het afvalstoffendecreet. De laatstgenoemde bepaling
kent die bevoegdheid immers alleen toe aan de provinciegouverneur, de burgemeester en de ambtenaren welke door
de Vlaamse regering werden aangewezen op grond van artikel 54.

Artikel 9.2
1. In de inleidende zin van dit artikel dient het woord ″publicatie″ te worden vervangen door ″bekendmaking″.
2. Luidens het bepaalde sub 1° treden de artikelen 2.1.1 en 2.2.1 van het ontwerp (en de opheffing van het in arti-

kel 9.1, § 1, 1°, vermelde besluit) in werking op 1 januari 1998.
De bepalingen van de artikelen 2.1.1, 1°, en 2.2.1, 1°, zijn echter een loutere overname van artikel 3, § 2, van het

afvalstoffendecreet. De regering vermag niet de inwerkingtreding van die decreetsbepalingen uit te stellen.
De gemachtigde van de regering heeft verklaard dat de uitgestelde inwerkingtreding enkel betrekking heeft op de

artikelen 2.1.1, 2°, en 2.2.1, 2°.
Indien de bepalingen van de artikelen 2.1.1, 1°, en 2.2.1, 1°, in het ontwerp worden behouden (zie algemene

opmerking 6), dient de onderhavige bepaling te worden aangepast.
3. De gemachtigde van de regering heeft bevestigd dat de verwijzing sub 2° naar artikel 3.1.1.2 foutief is; de

woorden ″alsook deze van het artikel 3.1.1.2″ moeten worden weggelaten.
4. In de bepaling sub 4° moet worden verwezen naar artikel 5.1.2.1 in plaats van naar artikel 5.1.1.2.

Bijlagen
1. In de bijlagen 4.2.1 tot 4.2.3 wordt herhaaldelijk verwezen naar methoden voor het bepalen van de totale

concentratie van aanwezige stoffen ″opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium (Ref. D/1992/5024/3)″.
Overeenkomstig artikel 190 van de Grondwet kan het document waarnaar wordt verwezen slechts worden geacht

verbindend te zijn nadat het is bekendgemaakt. Dit kan gebeuren door dat document bijvoorbeeld zelf als bijlage bij
het ontworpen besluit op te nemen.

2. In subbijlage 4.2.1.C dient in de bepalingen sub 3°, tweede lid, en sub 5° te worden verwezen naar ″subbijlage
4.2.1.B″ in plaats van respectievelijk naar ″bijlage 4.1.B″ en ″bijlage 4.1.D″.

De kamer was samengesteld uit :
de heren :
W. Deroover, kamervoorzitter;
P. Lemmens, L. Hellin, staatsraden;
A. Alen, H. Cousy, assessoren van de afdeling wetgeving;
Mevr. F. Lievens, griffier.
Het verslag werd uitgebracht door de heer Mevr. R. Thielemans, auditeur. De nota van het coördinatiebureau werd

opgesteld door de heer J. Drijkoningen, referendaris, en toegelicht door de heer C. Adams, adjunct-referendaris.
De griffier, De voorzitter,
F. Lievens. W. Deroover.

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING
1° Algemene toelichting
a) Bundeling reglementering inzake afvalvoorkoming en -beheer
Het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 werd vrij grondig gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 (B.S. van

29 april 1994). Zo werden o.m. de artikelen 2 tot 46octies van het decreet van 2 juli 1981 vervangen door nieuwe
bepalingen. Inzonderheid werden daarbij de begrippen ″afvalstof″, ″producent″, ″houder″, ″beheer″, ″verwijdering″,
″nuttige toepassing″ en ″inzameling″ gedefiniëerd overeenkomstig de EG-richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991.
Tevens werd een geëigende regelgeving ingevoerd o.m. inzake ″de aanwending van afvalstoffen als secundaire
grondstoffen″ alsook inzake de ″aanvaardingsplicht″.
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Ingevolge deze wijziging van de decretale basisbepalingen dringt zich vooreerst een actualisering op van een hele
reeks van bestaande uitvoeringsbesluiten. Verder dient uitvoering gegeven aan de nieuwe decretale basisbepalingen.
Ten slotte dringen zich ook aanpassingen op ingevolge de wijzigingen van de EG-wetgeving, inzonderheid wat betreft
de lijst van afvalstoffen en de lijsten van verwijderingshandelingen en nuttige toepassingen.

De noodzakelijke wijzigingen van de bestaande besluiten en de verdere uitvoering van het afvalstoffendecreet
zouden kunnen resulteren in een reeks van meerdere tientallen afzonderlijke uitvoeringsbesluiten. Met de bedoeling de
reglementering inzake afvalvoorkoming en -beheer klaarder, doorzichtiger en beter raadpleegbaar te maken, wordt -
naar analogie met de VLAREM-reglementering - evenwel geopteerd alle reglementaire uitvoeringsbesluiten, zowel de
nieuwe als de bestaande, daar waar nodig geactualiseerd, te bundelen in één Vlaams reglement inzake de
afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).

b) Structuur
In afwijking van de bepalingen van aanwijzing 83 van de omzendbrief 97/4 betreffende de wetgevingstechniek,

maar naar analogie met titel II van het VLAREM, wordt om reden van gebruiksvriendelijkheid ook hier geopteerd voor
een artikelnummering bestaande uit meerdere cijfers. Het eerste cijfer verwijst naar het hoofdstuk en in voorkomend
geval het tweede en het derde cijfer respectievelijk naar de afdeling en de onderafdeling. Het laatste cijfer verwijst naar
het artikel zelf.

Deze structuur biedt vooral het grote voordeel dat latere aanvullingen en/of wijzigingen gemakkelijker inpasbaar
zijn. Gelet op de aard van de problematiek en de op dit terrein te verwachten technologische evolutie alsook de evolutie
van de EG-voorschriften, kan immers verwacht worden dat in de toekomst zich quasi jaarlijks aanpassingen van deze
VLAREA-reglementering zullen opdringen.

Daar waar dit voor de duidelijkheid en/of leesbaarheid van het besluit nodig wordt geacht, worden bepaalde
decretale bepalingen in extenso opgenomen in het besluit. Dit geldt o.m. voor de omschrijving van het
toepassingsgebied onder het artikel 1.2.1.

Ten einde de tekst zo veel mogelijk te verlichten werden grote delen onder bijlagen ondergebracht. Deze bijlagen
volgen dezelfde nummering als de hoofdstukken, afdelingen of onderafdelingen waartoe ze behoren. Dit brengt mee
dat de bijlagen niet doorlopend genummerd zijn.

c) Inhoudsopgave
Als bijlage bij dit verslag aan de Vlaamse regering gaat de inhoudsopgave van het besluit.
Het besluit is opgesplitst in 9 hoofdstukken :
© het hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen met inzonderheid definities, de bepaling van de afvalstoffencata-

logus en de omschrijving van verwijderingshandelingen en van de nuttige toepassingen; om de leesbaarheid te
bevorderen worden definities die enkel in een specifiek hoofdstuk, geëigende afdeling of onderafdeling worden
gebruikt, opgenomen onder dit hoofdstuk, afdeling of onderafdeling;

© onder het hoofdstuk 2 worden de verschillende categorieën van afvalstoffen gedefinieerd; het betreft hier in de
eerste plaats huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen; ook worden de bijzondere afvalstoffen en de
gevaarlijke afvalstoffen nader bepaald;

© onder het hoofdstuk 3 wordt de aanvaardingsplicht geregeld voor bepaalde papierafval, voertuigwrakken,
rubberbanden, bruin- en witgoed alsook voor accu’s en batterijen;

© het hoofdstuk 4 geeft uitvoering aan het afvalstoffendecreet om bepaalde afvalstoffen als secundaire
grondstoffen te mogen aanwenden;

© het hoofdstuk 5 stelt een aantal regels vast met betrekking tot de inzameling, het vervoer en de verwerking van
afvalstoffen;

© het hoofdstuk 6 regelt de invoer en uitvoer van afvalstoffen;
© onder het hoofdstuk 7 worden de regels vastgelegd voor de monsterneming en de analyse van afvalstoffen;
© het hoofdstuk 8 wijst de toezichthoudende ambtenaren aan;
© het hoofdstuk 9 ten slotte bevat een aantal slot- en opheffingsbepalingen en preciseert inzonderheid de data van

inwerkingtreding van de bepalingen van het besluit.
Aan het besluit zijn tien bijlagen toegevoegd. Het betreft :
© de bijlage 1.2.1 die de Afvalstoffencatalogus bevat;
© de bijlage 2.4.1.1 die de te gebruiken testmethoden voor de bepaling van de in het artikel 2.4.1, § 1 van het

VLAREA bedoelde eigenschappen omschrijft;
© de bijlage 2.4.1.2 met de lijst van gevaarlijke afvalstoffen;
© de bijlage 4.1 die de lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen

omvat;
© de bijlage 4.2.1 die de voorwaarden inzake samenstelling en gebruik vaststelt om afvalstoffen als secundaire

grondstoffen voor meststof of bodemverbeterend middel te mogen aanwenden; deze bijlage bestaat uit de volgende
3 subbijlagen :

- subbijlage 4.2.1.A : samenstellingsvoorwaarden;
- subbijlage 4.2.1.B : gebruiksvoorwaarden;
- subbijlage 4.2.1.C : specifieke voorwaarden voor gebruik van behandeld slib als meststof of bodemverbeterend

middel;
© de bijlage 4.2.2 die de voorwaarden inzake samenstelling vaststelt om afvalstoffen als secundaire grondstoffen

voor bouwstof te mogen aanwenden; deze bijlage bestaat uit de volgende 3 subbijlagen :
- subbijlage 4.2.2.A : voorwaarden voor gebruik in of als niet-vormgegeven bouwstof;
- subbijlage 4.2.2.B : voorwaarden voor gebruik in of als vormgegeven bouwstof;
- subbijlage 4.2.2.C : immissiegrenswaarden voor bodem;
© de bijlage 4.2.3 die de voorwaarden inzake samenstelling vaststelt om afvalstoffen als secundaire grondstoffen

voor bodem te mogen aanwenden;
© de bijlage 4.3 met het standaardformulier voor de aanvraag van het gebruikscertificaat secundaire grondstoffen;
© de bijlage 5.5.3.2 omvattende 2 (sub)bijlagen met betrekking tot de medische afval;
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© de bijlage 6 die de groene, oranje en rode afvalstoffenlijsten omvat behorende bij de Verordening (EEG)
259/93/EG zoals vastgesteld door de Beschikking van de EG-Commissie 94/721/EG van 21 oktober 1994; deze bijlage
bestaat uit de volgende 3 subbijlagen :

- subbijlage 6.A : groene lijst van afvalstoffen;
- subbijlage 6.B : oranje lijst van afvalstoffen;
- subbijlage 6.C : rode lijst van afvalstoffen.

2° Toelichting van enkele belangrijke bepalingen
a) Definitie en omschrijving van het begrip afvalstof
Het begrip afvalstof is in het afvalstoffendecreet gedefinieerd (artikel 2, 1°). Met toepassing van het artikel 3, § 1

van het afvalstoffendecreet en in overeenstemming met de EG-voorschriften (de beschikking van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen 94/3/EG van 20 december 1993 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen
overeenkomstig artikel 1, onder a) van Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG
betreffende afvalstoffen) wordt door artikel 1.2.1 de Afvalstoffencatalogus vastgesteld (bijlage 1.2.1 bij het besluit).

Het is belangrijk te onderstrepen dat de stoffen en voorwerpen voorkomend op voornoemdeAfvalstoffencatalogus
niet altijd en niet zonder meer als afvalstof mogen worden beschouwd (zie ook § 2 van het artikel 1.2.1). Het moet
immers ook nog gaan om stoffen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Ter verduidelijking moge hier worden herinnerd aan de toelichting die ter zake in de memorie van toelichting bij het
ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen
(parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1) werd verstrekt. De definitie, zoals vastgesteld door sub 1° van het artikel 2
van het afvalstoffendecreet, valt uiteen in drie onderdelen :

© elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet;
© elke stof of elk voorwerp waarvan de houder voornemens is zich te ontdoen;
© elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich moet ontdoen.
Kernbegrip in de definitie is het ″zich ontdoen″. Het wordt hier gebruikt in de betekenis van ″zich ontlasten″ of

″zich bevrijden″ van een stof of een voorwerp.
© De eerste twee situaties die in de definitie zijn opgenomen - ″de houder ontdoet zich of is voornemens zich te

ontdoen van een bepaalde stof of voorwerp″ - doen zich voor :
- hetzij omdat de houder geen wettelijke mogelijkheid heeft om de stof of het voorwerp als product of als grondstof

aan te wenden;
- hetzij omdat hij niet tot aanwending van de stof of het voorwerp als product of als grondstof wenst over te gaan.
In een bedrijf ontstaan, naast de goederen die het bedrijf wenst te produceren, een aantal bijstromen van stoffen

die het bedrijf niet wenst te produceren, maar die inherent zijn aan de door het bedrijf aangewende techniek voor de
productie van de te produceren goederen. Deze stoffen of bijproducten :

- zijn géén afvalstoffen, wanneer deze in het bedrijf zelf op nuttige wijze worden ingezet, bv. in een ander
productieproces; de houder ontdoet er zich in dat geval immers niet van en hij heeft evenmin de intentie om er zich
van te ontdoen;

- zijn wèl afvalstoffen, wanneer deze door de producent niet op nuttige wijze worden ingezet; in dat geval zal de
houder er zich van ontdoen of er zich willen van ontdoen.

Opgemerkt zij dat de af- of aanwezigheid van een economische appreciatie van deze stoffen of voorwerpen niet
van belang is.

© De derde situatie - ″elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich moet ontdoen″ - doet zich voor omdat
geldende rechtsregels bepaalde stoffen of voorwerpen van rechtswege het statuut van afvalstof toekennen. Dit is bv. het
geval voor ″afgewerkte olie″ en ″voertuigwrakken″.

Ook weze nog aangestipt dat ″grond″ op zich niet is opgenomen in de Afvalstoffencatalogus. Het hoeft geen
betoog dat ″verontreinigde gronden″ evenwel duidelijk onder de toepassing vallen van het bodemsaneringsdecreet van
22 februari 1995.

b) Categorieën van afvalstoffen
© Huishoudelijke afvalstoffen
Het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan

huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen stelt een aantal ″industriële, ambachtelijke en
bedrijfsafvalstoffen″ gelijk aan huishoudelijke afvalstoffen. Juridisch kan een afvalstof echter slechts tot één enkele
hoofdcategorie behoren en is zij te beschouwen, ofwel als een huishoudelijke afvalstof, ofwel als een bedrijfsafvalstof.
Het artikel 3, § 2 van het afvalstoffendecreet laat hieromtrent geen twijfel bestaan. Met betrekking tot de eventuele
gelijkstelling van bepaalde afvalstoffen aan huishoudelijke afvalstoffen dient bovendien gewezen op de bepalingen van
het artikel 15, § 1 van het afvalstoffendecreet volgens dewelke aan de gemeenten de zorg wordt opgedragen voor de
inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

Met betrekking tot de definitie van huishoudelijke afvalstoffen stelt de MINA-raad in zijn advies over het
ontwerp-uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen o.m. dat het huidige besluit van de Vlaamse regering van
21 april 1982 dat afvalstoffen gelijkstelt met huishoudelijke afvalstoffen onduidelijk en bijgevolg ruim interpreteerbaar
is. De MINA-raad dringt sterk aan op een spoedige herziening van dit besluit. Daarbij moet volgens de MINA-raad
rekening worden gehouden met kwalitatieve aspecten (aard), kwantitatieve aspecten en de plaats waar het afval
vrijkomt.

Om voormelde redenen, en rekening houdend met het advies van de MINA-raad, worden onder het artikel 2.1.1
van het VLAREAde afvalstoffen die aan huishoudelijke afvalstoffen worden gelijkgesteld veel beperkter gehouden dan
in het voormelde gelijkstellingsbesluit van 21 april 1982 dat nu wordt opgeheven.

Volledigheidshalve is het nuttig hier nog melding te maken van het samenwerkingsakkoord betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsafval, goedgekeurd bij decreet van 21 januari 1997. Artikel 2, sub 6° definieert
″verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong″ als :

« verpakkingsafval afkomstig van de normale werking van huishoudens en verpakkingsafval die hiermee
gelijkgesteld is. De drie gewestregeringen stellen een gemeenschappelijke lijst op van verpakkingsafvalstoffen
gelijkgesteld met verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. » .
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Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (parlementair stuk 400 (1995-1996) - Nr. 1) valt onder het
begrip ″verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong″ niet alleen het door de huishoudens voortgebrachte afval,
maar ook afvalstoffen die dezelfde aard hebben en onder meer door de handel geproduceerde verpakkingsafval die
door de drie gewestregeringen wordt gelijkgesteld aan verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Voor de
toepassing van voormeld samenwerkingsakkoord dienen de drie gewestregeringen een identieke lijst van de aan
verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong gelijkgestelde afvalstoffen vast te stellen. Omdat het hier gaat om een
geëigende regeling inzake ″terugnameplicht″ kan op deze lijst desgevallend verpakkingsafval voorkomen die in
uitvoering van het afvalstoffendecreet als bedrijfsafval moet worden beschouwd.

© Bedrijfsafvalstoffen
Voormelde definitie van huishoudelijke afvalstoffen doet geen afbreuk aan het feit dat bedrijfsafvalstoffen die

omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen vanuit milieutechnisch oogpunt
verder onverminderd in eenzelfde installatie kunnen verwerkt worden. Om die reden wordt met het artikel 5.4.1.2 van
het VLAREA voor de producenten van bedrijfsafvalstoffen de verplichting ingevoerd deze bedrijfsafvalstoffen
gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen te verzamelen en te laten ophalen.

Wat het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, goedgekeurd bij
decreet van 21 januari 1997, betreft, moge ook hier worden verwezen naar de memorie van toelichting bij het ontwerp
van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkings-
afval (parlementair stuk 400 (1995-1996) - Nr. 1). Volgens deze toelichting bevat ″verpakkingsafval van bedrijfsmatige
oorsprong″ ook het door ambachtslui of door de handel geproduceerde verpakkingsafval in de mate dat dit niet
gelijkgesteld is met ″verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong″.

© Gevaarlijke afvalstoffen
Het artikel 3, § 3.1° van het afvalstoffendecreet stelt dat de Vlaamse regering overeenkomstig de geldende

Europese voorschriften bepaalt welke afvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen worden beschouwd. De huidige definitie
is vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende bepaling van de gevaarlijke afvalstoffen
zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995. Deze definitie neemt echter niet alle ter zake
geldende EG-voorschriften over. Met name ontbreekt de verwijzing naar de eigenschappencriteria. Onder het arti-
kel 2.4.1 wordt daarom nu niet alleen de lijst van gevaarlijke afvalstoffen gegeven, zoals vastgesteld door de
EG-Beschikking 94/904/EG van 22 december 1994 (bijlage 2.4.1.2), maar zijn nu ook de eigenschappen waarnaar in
voormelde EG-Beschikking verwezen wordt in extenso mee opgenomen.

Een specifiek aspect vormt het begrip ″giftige afval″ zoals het voor België is gedefiniëerd bij koninklijk besluit van
9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval. Behoudens de artikelen 1 en 7 is de wet van
22 juli 1974 op de giftige afval voor toepassing in het Vlaamse gewest opgeheven. Alhoewel het artikel 47, § 5 van het
decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bepaalt dat elke wijziging van het
koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval slechts uitwerking heeft mits
deze wijziging wordt goedgekeurd bij decreet, is ingevolge de gedeeltelijke opheffing van de wet van 22 juli 1974 op
de giftige afval de in voormeld koninklijk besluit voorziene specifieke regeling voor giftige afval zonder voorwerp
geworden behoudens voor wat betreft de in artikel 7 van voormelde wet genoemde aangelegenheden. Om reden dat
de huidige EG-lijst van gevaarlijke afvalstoffen stoelt op andere technische uitgangsprincipes dan deze die aan de basis
lagen van de vroeger met toepassing van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval als giftige afval gedefinierde
afvalstoffen, wordt in het VLAREA (vooralsnog) geen aanvullende lijst van gevaarlijke afvalstoffen vastgesteld.

c) Aanvaardingsplicht
De EG-richtlijn voorziet geen specifieke regelgeving inzake aanvaardingsplicht. Wel bepaalt artikel 15 van de

EG-richtlijn 75/442/EEG dat overeenkomstig het beginsel ″de vervuiler betaalt″ de kosten van de verwijdering van
afvalstoffen ten laste kunnen gelegd worden van de producent van het product dat tot het ontstaan van de afvalstoffen
heeft geleid.

Door het decreet van 21 januari 1997 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en
het beheer van verpakkingsafval, waarmee de EG-richtlijn 94/62/EEG van 20 december 1994 betreffende verpakking
en verpakkingsafval is omgezet, is reeds een terugnameplicht opgelegd voor verpakkingsafval. Deze ″terugname-
plicht″ is in artikel 2, sub 18° van voornoemd samenwerkingsakkoord gedefinieerd als :

« de aan de verpakkingsverantwoordelijke opgelegde verplichting om, in het licht van de doelstellingen van dit
samenwerkingsakkoord, de quota’s voor nuttige toepassing en recyclage zoals bepaald in artikel 3, §§ 2 en 3 van dit
samenwerkingsakkoord te bereiken″

en is bijgevolg niet te verwarren met de in het afvalstoffendecreet voorziene ″aanvaardingsplicht″.
Artikel 10 van het afvalstoffendecreet omschrijft wat onder ″aanvaardingsplicht″ moet worden verstaan en

machtigt de Vlaamse regering afvalstoffen aan te wijzen waarvoor een aanvaardingsplicht voor de eindverkoper, de
tussenhandelaar en de producent of de invoerder geldt.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende
het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1), is nader gepreciseerd dat de decretale
bepalingen slechts de basisbeginselen van de aanvaardingsplicht vastlegt en dat nadere regels - wellicht telkens in
functie van de betrokken afvalstof en de betrokken distributie- en productiesector - dienen te worden vastgesteld door
de Vlaamse regering. Verder wordt o.m. ook gesteld dat bij het opleggen van een aanvaardingsplicht voor bepaalde
afvalstoffen een redelijke aanpassingstermijn zou moeten gegeven worden aan de eindverkopers, de tussenhandelaars,
de producenten en de invoerders.

Rekening houdend met het feit dat het hier over een vrij nieuwe materie gaat is het wenselijk dat de door de
Vlaamse regering vast te stellen aanvullende regels maximaal zouden vastgelegd worden bij wijze van milieubeleids-
overeenkomsten voorafgaand aan een uitgeschreven reglementering ter zake. In dat licht werden reeds voorbereidende
besprekingen met de betrokken sectoren gevoerd, inzonderheid voor wat betreft bepaalde papierafval, voertuigwrak-
ken en bruin- en witgoed. Aangaande papierafval is de procedure voor het afsluiten van een eerste milieubeleidsover-
eenkomst, die reeds in 1994 was ingezet (het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst papier is bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 10 november 1994) inmiddels afgerond. De procedure voor een tweede milieubeleidsovereen-
komst papier is lopende. Met betrekking tot de voertuigwrakken werd in 1996 met het oog op de uitwerking van nadere
regels het studiesyndicaat ″Belauto″ opgericht waaraan behalve de betrokken bedrijfssector ook de 3 gewesten en de
federale overheid meewerkten. Wat bruin- en witgoed betreft start nu het studiesyndicaat ″Belelec″ waaraan behalve
de betrokken bedrijfssectoren ook de 3 gewesten meewerken. Ook inzake rubberbanden voert de OVAM reeds sedert
meerdere jaren onderhandelingen.
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Uit alle besprekingen met de betrokken bedrijfssectoren blijkt dat het afsluiten van een milieubeleidsovereenkomst
op vrijwillige basis slechts een reële kans maakt wanneer eerst op algemene wijze een aanvaardingsplicht voor
bedoelde afvalstof is opgelegd. De vrees wordt geuit dat anders diegenen die de milieubeleidsovereenkomst niet willen
onderschrijven gevrijwaard zouden blijven van elke inspanning ter zake. Hieromtrent stelde :

© de SERV in zijn advies van 14 december 1994 over het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst ″papier″ :
« De verhouding tussen de milieubeleidsovereenkomst en het opleggen van de aanvaardingsplicht moet volgens

de Raad eveneens worden verduidelijkt.
Door de MBO wordt het beleidsinstrument van de aanvaardingsplicht voor bepaalde actoren van het beleidsveld

″oud papier″ vervangen door een alternatief instrumentenkader.
De Raad verbindt aan een dergelijke uitruil van beleidsinstrumenten de volgende voorwaarden :
- de doelstellingen die met beide instrumenten beoogd worden moeten dezelfde zijn;
- beide instrumenten moeten een gelijkaardige globale allocatie van inspanningen tot gevolg hebben.
Ook de actoren die de voorliggende MBO niet onderschrijven moeten volgens de Raad de mogelijkheid krijgen om

zich in te schakelen in een alternatief instrumentenkader. » ;
© de MINA-raad in zijn advies van 19 december 1994 over het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst ″papier″ :
- ″De MINA-raad betreurt dat de Ontwerp-Milieubeleidsovereenkomst als volwaardig alternatief voor deze

aanvaardingsplicht wordt voorgesteld.
De aanvaardingsplicht legt de nadruk op de producentenverantwoordelijkheid tijdens de afvalfase. De

aanvaardingsplicht past bovendien perfect in de algemeen aanvaarde filosofie van de ’vervuiler betaalt’ en maakt het
streefdoel ’de kringlopen zo optimaal mogelijk te sluiten’ mogelijk. » ;

- ″De MINA-raad is voorstander van het principe van de aanvaardingsplicht. Enkel in afwachting van de zo snel
mogelijke praktische realisatie van de aanvaardingsplicht kan de MINA-raad instemmen met de invoering van
alternatieve milieubeleidsinstrumenten, waaronder de milieubeleidsovereenkomst. ».

Met betrekking tot de aanvaardingsplicht stellen de SERV en de MINA-raad nog respectievelijk het volgende :
© de SERV in zijn advies over het ontwerp-uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen ontvangen door de OVAM

op 13 maart 1997 :
« Volgens de Raad kan de aanvaardingsplicht in welbepaalde omstandigheden inderdaad een zeer nuttig

instrument zijn, maar ook hier geldt dat geval per geval en na afweging van verschillende mogelijke instrumenten moet
worden bekeken of een aanvaardingsplicht het meest aangewezen instrument is. »;

- ″Daarnaast wenst de Raad te reageren op de stelling in het ontwerpplan dat de producent, via de
aanvaardingsplicht, verantwoordelijk moet worden gesteld voor het afval van producten die door hem op de markt zijn
gebracht. De Raad erkent dat een aanvaardingsplicht een stimulans kan betekenen voor de betrokken producent om
vanaf het productontwerp reeds te streven naar een zo gering mogelijke afvalproductie in de eindfase van het
product. »;

© de MINA-raad in zijn advies d.d. 8 juli 1996 over het ontwerp-milieubeleidsplan 1997-2001 (″Mina-plan 2″) :
« Preventiebeleid. Het plan stelt dat het Vlaams Gewest in het kader van de EU slechts beperkte mogelijkheden

heeft om eigen maatregelen te treffen. Het concludeert dat het preventiebeleid daarom voor een belangrijk deel
afhankelijk blijft van inspanningen op federaal en internationaal niveau. Het Afvalstoffendecreet bevat evenwel een
aantal (ongebruikte) instrumenten ter zake, nl. de secundaire grondstoffen en de aanvaardingsplicht. ».

Rekening houdend met voormelde adviezen van de SERV en de MINA-raad alsook met de resultaten van reeds
gevoerde besprekingen, werden in het VLAREA enkel algemene basisregels en beoogde doelstellingen inzake de
aanvaardingsplicht ingeschreven. Overeenkomstig artikel 10, § 2 van het afvalstoffendecreet geldt daarbij als algemene
regel het ″1 tegen 1″-principe, d.w.z. de aanvaardingsplicht houdt voor de eindverkoper in dat hij slechts verplicht is
het afvalproduct te aanvaarden wanneer de consument een overeenstemmend product aanschaft. Dit is bv. het geval
voor rubberbanden, bruin- en witgoed en voertuigwrakken. Met toepassing van het tweede lid van dezelfde § 2 kan
voor bepaalde afvalstoffen echter het ″0 tegen 1″-principe worden opgelegd, d.w.z. dat de eindverkoper in dat geval
verplicht is het afvalproduct te aanvaarden zelfs wanneer de consument geen overeenstemmend product aanschaft. Dit
laatste is het geval voor batterijen en accu’s.

Wat de aanvullende regels betreft wordt aan de producenten de keuzemogelijkheid gelaten :
© ofwel, deze vast te stellen bij wijze van vrijwillige milieubeleidsovereenkomst overeenkomstig het artikel 10,

§ 6 van het afvalstoffendecreet;
© ofwel, deze vast te stellen in een individueel afvalbeheerplan.
Zoals gevraagd in het voormelde SERV-advies van 14 december 1994 krijgen de actoren die de MBO niet

onderschrijven aldus de mogelijkheid zich in te schakelen in een alternatief instrumentenkader, met name het
individueel afvalbeheerplan.

Opdat de betrokken eindverkopers, de tussenhandelaars, de producenten en de invoerders over een redelijke
aanpassingstermijn zouden beschikken, is in artikel 3.1.1.1 van het VLAREA voorzien dat de aanvaardingsplicht voor
voertuigwrakken, rubberbanden en bruin- en witgoed pas ingaat vanaf 1 juli 1999. Aldus krijgen de betrokken
bedrijfssectoren ook ruim de gelegenheid desbetreffend milieubeleidsovereenkomsten af te sluiten. Voor papierafval en
de accu’s en batterijen gaat de aanvaardingsplicht in bij de inwerkingtreding van het besluit, dit omwille dat de
procedure voor het afsluiten van een milieubeleidsovereenkomst reeds is afgerond respectievelijk voldoende ver is
gevorderd. Het artikel 3.1.1.2 van het VLAREA voorziet op langere termijn, met name vanaf 1 juli 2004, wanneer de
nieuwe aanvaardingsplicht geacht is op kruissnelheid te zijn, ook voor voertuigwrakken, rubberbanden en bruin- en
witgoed het opleggen van het voormelde ″0 tegen 1″-principe.

De invoering van bedoelde aanvaardingsplicht beoogt tegelijkertijd de preventie van afvalstoffen aan de bron te
stimuleren. De MINA-raad stelt in zijn voormeld advies van 19 december 1994 immers terecht dat de aanvaardings-
plicht de nadruk legt op de producentenverantwoordelijkheid tijdens de afvalfase. De aanvaardingsplicht kadert
daarenboven perfect in het EG-beginsel ″de vervuiler betaalt″ en maakt ten slotte het streefdoel van duurzame
ontwikkeling ″de kringlopen zo optimaal mogelijk te sluiten″ mogelijk. In de milieubeleidsovereenkomsten zal in die
geest ook de nodige aandacht moeten worden besteed zowel aan het voorkomen van afvalstoffen, als aan het sluiten
van de kringlopen. In diezelfde geest zal bij de onderhandelingen over de milieubeleidsovereenkomsten getracht
worden vanwege de betrokken bedrijfssectoren een verbintenis op vrijwillige basis te verkrijgen dat zij zullen streven
de in het VLAREA vooropgestelde doelstellingen waar mogelijk vroeger en in strengere mate te bereiken.
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Ten slotte kan er op gewezen worden dat overeenkomstig het artikel 4, § 1 van het decreet van 15 juni 1994
betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, en in de mate door de betrokken bedrijfssectoren ingespeeld wordt op de
geboden mogelijkheid de geëigende aanvullende regels vast te leggen in milieubeleidsovereenkomsten ad hoc, de
inhoud van de milieubeleidsovereenkomsten geheel of gedeeltelijk in reglementering kan worden omgezet. Indien dit
opportuun wordt geacht kunnen de nu in het VLAREA beperkt gehouden algemene basisregels en beoogde
doelstellingen aldus later met meer specifieke regels worden uitgebreid.

d) Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen
Met betrekking tot de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen stellen de SERV en de MINA-raad

respectievelijk het volgende :
© de SERV in zijn advies over het ontwerp-uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen dat door de OVAM op

13 maart 1997 werd ontvangen :
« De Raad ondersteunt de strategische doelstelling van het ontwerpplan om de afzetmarkt en de afzetmogelijk-

heden van gerecupereerde afvalstoffen te garanderen en bevorderen, waar aangewezen via kwaliteitsverbetering,
normering en certificering, en dit onder normale marktverhoudingen. De Raad meent evenwel dat deze strategische
doelstelling dient te kaderen in een globaal beleid t.a.v. secundaire grondstoffen, waarin onder meer wordt vastgelegd
welke afvalstoffen (huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen) onder welke voorwaarden als secundaire grondstoffen
kunnen worden gebruikt. Hiertoe dient dringend werk gemaakt te worden van de uitvoering van art. 11 van het
afvalstoffendecreet. »;

© de MINA-raad in zijn advies d.d. 8 juli 1996 over het ontwerp-milieubeleidsplan 1997-2001 (″Mina-plan 2″) :
« Garanderen van afzetmogelijkheden. De overheid dient afzetmogelijkheden te garanderen via de uitwerking van

een algemeen kader en niet door gegarandeerde prijzen (deze worden immers veelal internationaal vastgelegd). De
MINA-raad dringt er sterk op aan dat de Vlaamse regering zou werk maken van (de inwerkingtreding van) de
reglementering van afvalstoffen die op wettige wijze mogen worden gebruikt als secundaire grondstoffen. De Raad is
enkel voorstander van normering wanneer secundaire grondstoffen diffuus worden toegepast als grond- of brandstof
of niet vallen onder de vergunningsplicht. ».

Aangaande de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen bepaalt het Afvalstoffendecreet :
© het artikel 6, 3° verplicht het bevorderen van ″de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recyclage,

hergebruik, terugwinning of andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen of het gebruik
van afvalstoffen als energiebron″; hiermee wordt artikel 3, 1°, b) van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG omgezet;

© het artikel 11, § 1 machtigt de Vlaamse regering een lijst op te stellen van afvalstoffen die op wettige wijze mogen
worden gebruikt als secundaire grondstoffen indien zij voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of
gebruik vast te stellen door de Vlaamse regering.

© het artikel 11, § 2 bepaalt ten slotte dat bedoelde afvalstoffen voor de toepassing van het afvalstoffendecreet niet
meer als afvalstoffen beschouwd worden van zodra zij worden afgeleverd bij een gebruiker die beschikt over de nodige
vergunningen en/of voldoet aan de krachtens het artikel 11, § 1 vastgestelde voorwaarden om deze afvalstoffen als
secundaire grondstoffen te gebruiken.

Met toepassing van de voormelde decretale bepalingen wordt onder het hoofdstuk 4 een regelgeving uitgewerkt
die het mogelijk maakt een aantal afvalstoffen onder bepaalde voorwaarden op nuttige wijze te gebruiken ter
vervanging van grondstoffen. Er is over gewaakt dat deze ontworpen regelgeving inzake secundaire grondstoffen ook
volledig in overeenstemming is met de EG-voorschriften ter zake, te weten de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van
15 juli 1975 betreffende afvalstoffen :

© het artikel 3, b) van deze EG-Richtlijn schrijft voor dat de lidstaten passende maatregelen moeten nemen ter
bevordering van :

« b) in de tweede plaats :
i) de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen

gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen, of
ii) het gebruik van afvalstoffen als energiebron. »;
het begrip ″secundaire grondstoffen″ wordt in dit EG-voorschrift wel geciteerd, doch is nergens gedefinieerd; uit

voormelde formulering kan echter wel worden afgeleid dat het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in
de EG-context een vorm van nuttige toepassing is; wat onder nuttige toepassing moet worden verstaan is op EG-niveau
daarentegen wel heel concreet omschreven, meer bepaald in de bijlage IIB bij vermelde gewijzigde EG-richt-
lijn 75/442/EEG; deze bijlage IIB, zoals recent aangepast ingevolge de beschikking 96/350/EG van 24 mei 1996, is
integraal opgenomen onder het artikel 1.4.1 van het VLAREA; merk op dat onder R1 het ″hoofdgebruik als brandstof″
als nuttige toepassing is aangegeven, waarmee zeker niet mag verward worden het verbranden van afvalstoffen met
energierecuperatie;

© het artikel 4 van deze EG-Richtlijn schrijft voor dat de nuttige toepassing moet plaatsvinden zonder gevaar voor
de gezondheid van de mens en zonder dat procédé’s of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het
milieu kunnen hebben;

© het artikel 10 van deze EG-Richtlijn schrijft voor dat iedere inrichting of onderneming die afvalstoffen nuttig
toepast een vergunning moet hebben; het artikel 11, 1° van dezelfde EG-Richtlijn bepaalt echter dat inrichtingen of
ondernemingen die afvalstoffen nuttig toepassen van deze vergunning kunnen worden vrijgesteld :

- indien de bevoegde instanties algemene voorschriften per type activiteit hebben uitgevaardigd waarin soort en
hoeveelheid afvalstoffen zijn vastgesteld en is aangegeven onder welke voorwaarden de activiteit kan worden
vrijgesteld van een vergunning;

- indien de soorten of de hoeveelheden afvalstoffen en de wijzen van nuttige toepassing van dien aard zijn dat aan
de voorwaarden van artikel 4 wordt voldaan;

© volgens sub 2° van het artikel 11 van deze EG-Richtlijn moeten de inrichtingen of ondernemingen die vrijgesteld
worden van vergunningsplicht zich bij de bevoegde instantie laten registreren.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende
het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1), is nader gepreciseerd dat het begrip
″secundaire grondstoffen″ is ingevoerd, en de juridische draagwijdte ervan is bepaald, in de context van de vrijstelling
van vergunning overeenkomstig het voormelde artikel 11, 1° van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van
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15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. In diezelfde geest is overigens onder de rubriek 2 ″Afvalstoffen″ van de
VLAREM-indelingslijst expliciet aangegeven : ″De aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen
overeenkomstig de ter zake geldende reglementering en voorschriften is geen inrichting voor de verwerking van
afvalstoffen. ».

De in het VLAREA gestelde voorwaarden tot aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen zijn
overeenkomstig de uiteengezette benadering vastgesteld met als uitgangsbasis dat de nuttige toepassing moet
plaatsvinden zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédé’s of methoden worden
aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Vermits secundaire grondstoffen als een vanuit milieu-oogpunt waardevol alternatief voor primaire grondstoffen
kunnen worden bestempeld, kan de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen tegelijkertijd ook
bijdragen tot duurzame ontwikkeling. In diezelfde geest dient de beoordeling van de risico’s van secundaire
grondstoffen ook mede gezien in het licht van de risico’s inherent aan het gebruik van de overeenkomstige primaire
grondstoffen.

Verwijzend naar het voormelde advies van de MINA-raad weze nog het volgende opgemerkt :
© overeenkomstig de bepalingen van het artikel 11 van het Afvalstoffendecreet moeten altijd voorwaarden inzake

samenstelling en/of gebruik worden opgelegd;
© het is zeker zo dat het gebruik van bepaalde afvalstoffen als secundaire grondstof kan worden toegelaten door

het louter stellen van gebruiksvoorwaarden zonder enige samenstellingsvoorwaarde; minder evident is evenwel dat
het al of niet stellen van voorwaarden inzake samenstelling zou worden gekoppeld aan het feit of de secundaire
grondstoffen al of niet diffuus worden toegepast;

© wat de bijstromen van stoffen die het bedrijf niet wenst te produceren, maar die inherent zijn aan de door het
bedrijf aangewende techniek voor de productie van de te produceren goederen betreft, past het hier te herinneren aan
de onder het punt 2°, a) ter zake verstrekte toelichting; wanneer deze stoffen of bijproducten in het bedrijf zelf op
nuttige wijze worden ingezet, bv. in een ander productieproces, zijn zij geen afvalstof; a fortiori kunnen deze dan ook
niet door een regelgeving inzake de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstof worden gevat.

Verder is het opportuun onder dit punt er ook nog op te wijzen dat - zoals ook in de memorie van toelichting bij
het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen
(parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1) is toegelicht - de stoffen, andere dan afvalstoffen (d.w.z. grondstoffen,
producten, enz.), die door hergebruik of terugwinning uit afvalstoffen worden gewonnen, geen afvalstoffen zijn en dus
ab initio buiten het afvalstoffenregime vallen.

Ten slotte weze in deze de aandacht nog gevestigd op het artikel 4.1.5 van het VLAREAdat, steunend op het advies
van de Raad van State L. 26.674/3 waarin ter zake wordt verwezen naar het arrest nr. 19/97 van 15 april 1997 van het
Arbitragehof, nader preciseert tot op welk ogenblik de stoffen die als secundaire grondstof worden gebruikt hun aard
van afvalstof behouden en deze onderworpen blijven aan de reglementering van afvalstoffen.

Van deze nieuwe regelgeving mag worden verhoopt dat zij de hoeveelheid afval die uiteindelijk moet verwijderd
worden drastisch zal helpen verminderen en tevens een relevante bijdrage zal leveren tot het bevorderen van duurzame
ontwikkeling.

3° Artikelsgewijze toelichting
a) Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen
© Afdeling 1.1 ″Definities″ :
Onder deze afdeling worden door artikel 1.1.1 de algemene definities vastgesteld. Zoals reeds toegelicht onder

punt 1°, c) worden ter bevordering van de leesbaarheid de definities die enkel in een specifiek hoofdstuk, geëigende
afdeling of onderafdeling worden gebruikt, opgenomen onder het desbetreffende hoofdstuk, afdeling of onderafdeling.

© Afdeling 1.2 ″Afvalstoffencatalogus″ :
Artikel 3 van het afvalstoffendecreet bepaalt dat de Vlaamse regering een afvalstoffencatalogus vaststelt

overeenkomstig de geldende Europese voorschriften. Dergelijke catalogus is ter uitvoering van voormelde decretale
bepalingen tot dusver nog niet vastgesteld. Bedoelde catalogus is bij beschikking van de EG-Commissie 94/3/EG van
20 december 1993 vastgesteld. Met het voorliggende ontwerp-besluit wordt deze Europese afvalcatalogus in Vlaams
recht omgezet.

© Afdeling 1.3 ″Verwijderingshandelingen″ :
Artikel 1.3.1 definiëert verwijderingshandelingen conform de recente beschikking van de EG-Commis-

sie 96/350/EG van 24 mei 1996.
© Afdeling 1.4 ″Nuttige toepassing″ :
Artikel 1.4.1 definiëert nuttige toepassing conform de recente beschikking van de EG-Commissie 96/350/EG van

24 mei 1996.
b) Hoofdstuk 2 : Categorieën van afvalstoffen
© Afdeling 2.1 ″Huishoudelijke afvalstoffen″ :
Zoals reeds toegelicht onder punt 2, b) worden onder het artikel 2.1.1 van het VLAREA de afvalstoffen die aan

huishoudelijke afvalstoffen worden gelijkgesteld veel beperkter gehouden dan in het voormelde gelijkstellingsbesluit
van 21 april 1982 dat nu wordt opgeheven.

© Afdeling 2.2 ″Bedrijfsafvalstoffen″ :
Onder artikel 2.2.1 worden - om te vermijden dat bepaalde afvalstoffen buiten de omschrijving van beide

hoofdcategorieën zouden kunnen vallen - alle afvalstoffen die geen huishoudelijke afvalstoffen zijn gelijkgesteld met
bedrijfsafvalstoffen.

© Afdeling 2.3 ″Bijzondere afvalstoffen″ :
Zoals nader toegelicht in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van

2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1), betreffen bijzondere
afvalstoffen huishoudelijke, bedrijfs-, gevaarlijke of andere afvalstoffen die omwille van hun aard, samenstelling,
herkomst of verwerking een afzonderlijke regeling behoeven. Naast, of in afwijking van de algemene regels die gelden
voor de algemene categorie waartoe zij behoren, kunnen bijzondere regels nodig zijn die specifiek afgestemd zijn op
deze categorieën van afvalstoffen.
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Artikel 2.3.1 van het VLAREA wijst aanvullend aan deze bepaald in het artikel 3, § 5 van het afvalstoffendecreet
een aantal afvalstoffen aan als bijzondere afvalstof.

© Afdeling 2.4 ″Gevaarlijke afvalstoffen″ :
Zoals reeds toegelicht onder punt 2, b) worden onder het artikel 2.4.1 van het VLAREA de gevaarlijke afvalstoffen

gedefinieerd conform de EG-Richtlijn (vooralsnog) zonder uitbreiding met een aanvullende lijst. Met betrekking tot de
gevaarlijke eigenschappen wordt conform de EG-benadering in § 4 van hetzelfde artikel 2.4.1 gesteld dat bedoelde
afvalstoffen ″worden geacht één of meer van de eigenschappen te hebben″ en wordt de bewijslast, om aan te tonen
wanneer dit niet het geval is, bij de houder van de afvalstoffen gelegd.

c) Hoofdstuk 3 : Aanvaardingsplicht
© Afdeling 3.1 ″Algemene bepalingen″ :
Voor een algemene toelichting wordt verwezen naar punt 2, b). Onder het artikel 3.1.1.2 wordt voor accu’s en

batterijen onmiddellijk een aanvaardingsplicht opgelegd volgens het ″0 tegen 1″-principe. Voor voertuigwrakken,
rubberbanden en bruin- en witgoed wordt dit ″0 tegen 1″-principe pas vanaf 1 juli 2004 ingevoerd.

Artikel 3.1.1.3 voorziet de mogelijkheid de aanvaardingsplicht te delegeren naar een erkende afvalbeheerorgani-
satie. Onder de onderafdeling 3.1.2 wordt de erkenning van de afvalbeheerorganisatie geregeld. De onderafdeling 3.1.3
regelt de verplichting tot het stellen van een bankgarantie door de erkende afvalbeheerorganisaties. Onder de
onderafdeling 3.1.4 worden nadere regels vastgesteld met betrekking tot het afvalbeheerplan.

© Afdeling 3.2 ″Papierafval″ :
In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van bedoelde papierafval. Merk op dat deze

aanvaardingsplicht enkel geldt voor de papierafval gedefinieerd in artikel 3.2.1, sub 1°. Het artikel 3.2.4 stelt de
sectoriële recyclingsvoeten vast die met betrekking tot deze papierafval als streefdoel worden vooropgezet.

© Afdeling 3.3 ″Voertuigwrakken″ :
In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van voertuigwrakken. ″Voertuig″ is onder het artikel 3.3.1

gedefinieerd overeenkomstig de definitie gegeven in het overeenkomstige voorstel van EG-Richtlijn.
De aanvaardingsplicht geldt hier in een eerste fase overeenkomstig het ″1 tegen 1″-principe bij de aankoop van een

overeenstemmende soort van voertuig. In artikel 3.3.3 is aangegeven wat hierbij onder ″soort″ dient verstaan ongeacht
het merk en type van het voertuigwrak en het nieuwe aangekochte autovoertuig.

Artikel 3.3.2 legt enkele regels inzake verwerkingswijze vast.
© Afdeling 3.4 ″Rubberbanden″ :
In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van rubberbanden. Ook hier wordt ″voertuig″ gedefinieerd

overeenkomstig de definitie gegeven in het voorstel van EG-Richtlijn inzake afgedankte voertuigen (voertuigwrakken).
Artikel 3.4.2 legt enkele regels inzake verwerkingswijze vast. Met het oog op een maximaal hergebruik of

recuperatie is daarbij o.m. voorzien dat de afvalbanden voorafgaand dienen gesorteerd naar mogelijks hergebruik als
tweedehands. Artikel 3.4.5 stelt de doelstellingen vast overeenkomstig het voorstel van EG-Aanbevelingen inzake
afvalbanden.

© Afdeling 3.5 ″Bruin- en witgoed″ :
In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van bruin- en witgoed. De artikelen 3.5.2 en 3.5.3 van het

VLAREA leggen enkele regels inzake verwerkingswijze vast. Met het oog op een maximaal hergebruik of recuperatie
is daarbij o.m. voorzien dat het bruin- en witgoed voorafgaand dient gesorteerd naar mogelijks hergebruik als
tweedehands. Artikel 3.5.2, § 2 voorziet expliciet de mogelijkheid om voor bedoelde sortering beroep te doen op
erkende kringloopcentra. In de §§ 3 tot en met 8 van hetzelfde artikel worden nadere regels gegeven omtrent de
erkenning van deze kringloopcentra. Artikel 3.5.6 stelt de doelstellingen vast.

© Afdeling 3.6 ″Accu’s en batterijen″ :
In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van accu’s en batterijen. Hier geldt onmiddellijk

het ″0 tegen 1″-principe. Artikel 3.6.5 stelt de doelstellingen vast.
d) Hoofdstuk 4 : Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen
© Afdeling 4.1 ″Algemene bepalingen″ :
Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar punt 2°, d). Zoals aldaar reeds toegelicht voorziet het

artikel 11, 2° van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen de verplichting voor
de inrichtingen en ondernemingen die afvalstoffen nuttig toepassen met vrijstelling van vergunning zich te laten
registreren. Deze EG-verplichting is in het ontwerp-besluit omgezet door het artikel 5.1.5.3.

© Afdeling 4.2 ″Voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik″ :
Zoals reeds toegelicht onder punt 2°, d) schrijft het artikel 4 van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van

15 juli 1975 betreffende afvalstoffen voor dat de nuttige toepassing moet plaatsvinden zonder gevaar voor de
gezondheid van de mens en zonder dat procédé’s of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het
milieu kunnen hebben. De in het VLAREA gestelde voorwaarden tot aanwending van afvalstoffen als secundaire
grondstoffen zijn in dat licht vastgesteld.

- Gebruik in, of als meststof of als bodemverbeterend middel :
Onder de onderafdeling 4.2.1 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als meststof of als bodemverbeterend

middel opgenomen.
Tenzij anders bepaald, geldt als regel dat voorwaarden zijn vastgesteld inzake :
- de samenstelling van de afvalstof (subbijlage 4.2.1.A);
- de gebruiksvoorwaarden, met name de maximum hoeveelheid aan verontreinigende stoffen die in een

kalenderjaar aan de bodem mag worden toegevoegd (subbijlage 4.2.1.B).
Een specifiek probleem vormt het slib dat onder de toepassing valt van de EG-Richtlijn 86/278/EEG van

12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib
in de landbouw. Het VLAREA zet deze EG-Richtlijn in enigszins verstrengde vorm om (de artikelen 4.2.1.1, 4.2.1.2 en
4.2.1.3 alsook de subbijlage 4.2.1.C). De definitie van respectievelijk ″slib″ en ″behandeld slib″ is in artikel 4.1.1, sub 11°
en sub 12° bepaald in overeenstemming met genoemde EG-Richtlijn.
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Wat het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in, of als meststof of als bodemverbeterend middel
betreft, dient er rekening mee gehouden dat deze een bijkomend aanbod van de nutriënten stikstof en fosfor voor de
cultuurgronden vertegenwoordigen boven het reeds bestaande ruime aanbod van dierlijke mest, van minerale
meststoffen en van de stikstofdepositie. Vanuit milieutechnisch oogpunt moeten de via de weg van secundaire
grondstoffen aan de cultuurgronden toegevoegde nutriënten mee opgenomen worden in de globale nutriëntenbalans.
In diezelfde benadering kan het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in, of als meststof of als
bodemverbeterend middel, slechts worden toegelaten in de mate de afvalstof kwalitatief ten minste evenwaardig is aan
de primaire grondstoffen die zij beoogt te vervangen en/of hieraan complementair is. De voorwaarden in het VLAREA
zijn in die zin vastgesteld. Aldus voorziet het artikel 4.2.1.2 op korte termijn een totaal verbod voor het gebruik van
rioolwaterzuiveringsslib behoudens wanneer dit slib dermate is behandeld dat de wateroplosbare nutriënten stikstof
en fosfor met ten minste 85 % zijn gereduceerd.

- Gebruik in, of als bouwstof :
Onder de onderafdeling 4.2.2 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als bouwstof opgenomen.
Hier geldt als regel dat enkel voorwaarden zijn vastgesteld inzake de samenstelling van de afvalstof (subbijla-

gen 4.2.2.A en 4.2.2.B). Het artikel 4.2.2.2 voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid tot afwijking van de samenstellings-
voorwaarden voor zware metalen; in dat geval dient echter steeds aan de eisen inzake maximale immissie in de bodem,
zoals vastgesteld door subbijlage 4.2.2.C, te worden voldaan.

Een specifiek probleem vormt hier de bagger- en de ruimingsspecie (EAC-code 17.05.02). Voorzien wordt dat mits
de specie aan de voorgeschreven samenstellingsvoorwaarden voldoet deze zonder meer (onbehandeld) kan
aangewend worden als bouwstof.

- Gebruik als bodem :
Onder de onderafdeling 4.2.3 zijn de voorwaarden voor het gebruik als bodem opgenomen.
Hier geldt als regel dat enkel voorwaarden zijn vastgesteld inzake de samenstelling van de afvalstof (sub-

bijlage 4.2.3).
Hier is voorzien dat de behandelde bagger- en ruimingsspecie (EAC-code 17.05.02), mits deze aan de

voorgeschreven samenstellingsvoorwaarden voldoet en nadat door een hydrogeologische studie is aangetoond dat er
geen risico voor grondwaterveronteriniging bestaat, in de bestemmingszone type V vastgesteld door het VLAREBO
kan aangewend worden als bodem.

- Gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen :
Onder de onderafdeling 4.2.4 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of

technische vloeistofen opgenomen.
Ook hier geldt gewoon als regel dat de afvalstof dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de

overeenkomstige primaire grondstof.
- Gebruik in, of als brandstof :
Onder de onderafdeling 4.2.5 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als brandstof opgenomen.
Het artikel 4.2.5.1 regelt het gebruik van behandelde afgewerkte olie als brandstof. Daarmee wordt de EG-Richt-

lijn 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie omgezet in toepassing van het
afvalstoffendecreet. De normering is enigszins strenger dan de EG-Richtlijn, inzonderheid wat de eisen inzake
zwavelgehalte betreft. Conform het advies van de Raad van State ter zake wordt met het artikel 9.1, § 3 van het
VLAREA het artikel 5.2.2.8.3 van titel II van het VLAREM opgeheven. Voor de parameter zwavelgehalte is in § 2 van
artikel 4.2.5.1 een overgangsregeling voorzien tot 1 januari 1999.

Artikel 4.2.5.2 bepaalt dat onbehandeld houtafval en houtafval vergelijkbaar met onbehandeld houtafval als
brandstof mag gebruikt worden evenwel enkel wanneer dit gebeurt met inachtname van de door titel II van het
VLAREM vastgestelde milieuvoorwaarden die voor stookinstallaties gestookt met overeenkomstige primaire
brandstoffen gelden.

Artikel 4.2.5.3 regelt vanuit eenzelfde benadering de voorwaarden voor het gebruik van gedroogd slib als
brandstof. Voor de parameter zwavelgehalte wordt daarbij een overgangsregeling voorzien. Verder is voor de
parameter ″som van zware metalen″ een onderscheid gemaakt naargelang de verbrandingsassen al of niet nuttig
worden toegepast.

© Afdeling 4.3 ″Gebruikscertificaat″ :
In de gevallen dat de kwaliteit van de afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire

grondstoffen in belangrijke mate kan verschillen met als gevolg dat ook de risico’s die ze vertegenwoordigen sterk
kunnen variëren, wordt een gebruikscertificaat verplicht gesteld. Onder de afdeling 4.3 is een regeling vastgesteld voor
de aflevering van bedoelde gebruikscertificaten.

In het kader van de controle op de nuttige toepassing van afvalstoffen zijn in het verleden ook al analyseverslagen
van bepaalde afvalstoffen doorgevoerd en aan de OVAM bezorgd. Ten einde geen nieuwe overbodige afvalstoffen-
analyses, waarvan sommige zelfs vrij omslachtig zijn, op te leggen, wordt in § 2 van het artikel 4.3.2 voorzien dat de
vroeger uitgevoerde afvalstoffenanalyses geldig blijven voor een periode van 3 jaar.

e) Hoofdstuk 5 : Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen
© Afdeling 5.1 ″Algemene bepalingen″ :
Het artikel 5.1.1.1 stelt een aantal definities vast.
In de onderafdelingen 5.1.2, 5.1.3 en 5.1.4 wordt een regeling vastgesteld voor de erkenning van ophalers en de

registratie van vervoerders. Deze regeling vervangt de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van
1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van
afvalstoffen. Deze regels worden in grote mate hernomen. Conform de bepalingen van het artikel 14, § 2 van het
afvalstoffendecreet is nu echter voorzien dat de erkenning dient aangevraagd bij de Vlaamse regering.

Onder onderafdeling 5.1.5 wordt de meldingsplicht en het bijhouden van registers geregeld. Deze regeling is van
toepassing op alle bedrijfsafvalstoffen met uitzondering van de in artikel 5.4.1.1 bedoelde bedrijfsafvalstoffen die
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. De regeling vervangt de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
regering van 21 april 1982 houdende nadere regelen omtrent de melding en de afgifte van afvalstoffen. De in dit besluit
van 21 april 1982 opgenomen regels inzake het vervoer van afvalstoffen is evenwel niet meer hernomen op
uitdrukkelijk verzoek van de OVAM. Bedoelde bepalingen zijn vanuit oogpunt van afvalbeheer weinig relevant en
zouden een nodeloze papierstroom doen ontstaan. Daarenboven is het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen reeds
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geregeld in de geëigende vervoersreglementering, inzonderheid - voor wat het vervoer op de weg betreft - door de
ADR-reglementering. Het artikel 5.1.5.3 regelt de meldingsplicht voor de afvalstoffen die als secundaire grondstof
zullen worden aangewend. Zoals onder punt 2°, d) reeds werd toegelicht, schrijft de EG-Richtlijn 75/442/EEG van
15 juli 1975 betreffende afvalstoffen immers voor dat bedoelde ondernemingen zich moeten laten registreren. In § 2 van
het artikel 5.1.5.3 is opgelegd dat, wanneer bedoelde secundaire grondstoffen tegelijkertijd onder de toepassing vallen
van het mestdecreet, dit voornemen tot gebruik eveneens aan de Mestbank moet worden gemeld. Het is immers
duidelijk dat voor het gebruik van deze afvalstoffen de bepalingen van het mestdecreet aanvullend van toepassing zijn.

© Afdeling 5.2 ″Regels inzake verwerking van afvalstoffen″ :
Onder deze afdeling worden een aantal regels inzake de verwerking van afval opgelegd uitgaande van de

vooropgestelde rangorde in de hiërarchie (ladder van Lansink) en overeenkomstig de principes vooropgezet in het
uitvoeringsplan ″Huishoudelijke Afvalstoffen″.

© Afdeling 5.3 ″Huishoudelijke afvalstoffen″ :
Het artikel 5.3.1.1 legt een algemene verplichting op (aan de gemeenten) voor het afzonderlijk ophalen en/of

inzamelen van een aantal deelfracties van huishoudelijke afvalstoffen.
© Afdeling 5.4 ″Bedrijfsafvalstoffen″ :
Onder de onderafdeling 5.4.1 wordt aan de bedrijven de verplichting opgelegd hun bedrijfsafval die vergelijkbaar

is met huishoudelijke afvalstoffen gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen te verzamelen en te laten ophalen.
Aldus kunnen de bedrijfsafvalstromen beter opgevolgd worden die volgens titel II van het VLAREM in installaties voor
huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden verwerkt.

De onderafdeling 5.4.2 zet de nieuwe EG-Richtlijn 96/59/EEG van 16 september 1996 betreffende de verwijdering
van PCB’s/PCT’s om voor wat de afvalbeheeraspecten betreft.

© Afdeling 5.5 ″Bijzondere afvalstoffen″ :
Onder onderafdeling 5.5.1 wordt een bijzondere regeling vastgesteld voor het onderhoud/herstelling en de

ontmanteling van motorvoer-, vaar- en vliegtuigen.
Onder onderafdeling 5.5.2 worden de bepalingen van het KGA-besluit van 13 maart 1991 enigszins geactualiseerd

geı̈ntegreerd.
Onderafdeling 5.5.3 bevat een bijzondere regeling voor het medisch afval.
f) Hoofdstuk 6 : Invoer en uitvoer van afvalstoffen
Onder dit hoofdstuk wordt het besluit van 27 april 1994 houdende nadere regelen betreffende de invoer en de

uitvoer van afvalstoffen zoals gewijzigd bij besluit van 24 mei 1995, geı̈ntegreerd en geactualiseerd in het licht van de
recente EG-voorschriften.

Voor de duidelijkheid worden tevens enige bepalingen uit de EG-Verordening 259/93/EG van 1 februari 1993 mee
opgenomen. Zo zijn onder bijlage 6 de afvalstoffenlijsten, van toepassing voor de in- en uitvoer van afvalstoffen,
toegevoegd zoals deze werden vastgesteld door de EG-Beschikking 94/721/EG van 21 oktober 1994.

Met toepassing van het artikel 33, § 3 van het afvalstoffendecreet bepaalt het artikel 6.4 van het VLAREAhet bedrag
van de administratieve kosten verbonden aan de uitvoering van de kennisgevings- en toezichtsprocedure.

g) Hoofdstuk 7 : Monsterneming en analyse van afvalstoffen
© Afdeling 7.1 ″Erkenning van laboratoria″ :
Artikel 7.1.1 wijst het VITO aan als referentielabo. Verder worden onder deze afdeling de bepalingen van het

erkenningsbesluit van 30 juli 1982, dat bij besluit van 18 november 1992 was gewijzigd, op geactualiseerde wijze
geı̈ntegreerd.

© Afdeling 7.2 ″Monsternemingen″ :
Onder deze afdeling worden de regels vastgesteld voor de monsternemingen door de toezichthoudende

ambtenaren. Het betreft een integratie van de regels vervat in het besluit van 12 augustus 1982 zoals dit was gewijzigd
bij besluit van 24 juli 1985.

h) Hoofdstuk 8 : Toezicht
Dit hoofdstuk wijst de ambtenaren aan die met het toezicht zijn belast. Inzonderheid wordt nu ook het toezicht met

betrekking tot de EG-Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 geregeld voor wat de aspecten inzake in- en uitvoer
van afvalstoffen betreft die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoren.

i) Hoofdstuk 9 : Slot- en Opheffingsbepalingen
Het artikel 9.1 heft de bestaande uitvoeringsbesluiten op waarvan het voorwerp nu door het VLAREA wordt

geregeld. In de meeste gevallen zijn de regels vervat in genoemde uitvoeringsbesluiten op geactualiseerde wijze in het
VLAREAgeı̈ntegreerd. In sommige gevallen worden bestaande regels niet meer hernomen, ofwel omwille dat deze niet
meer passen in de huidige bepalingen van het gewijzigde afvalstoffendecreet, ofwel omwille dat deze als
voorbijgestreefd moeten worden beschouwd in het huidig gevoerde Vlaamse afvalstoffenbeleid. Dit laatste is bv. het
geval voor de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 1984 houdende algemene regelen met
betrekking tot het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen via kokers in appartementsgebouwen.

Het artikel 9.2 regelt de inwerkingtreding van het VLAREA.
4° Inhoudsopgave
* VLAREA :
© Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen
- Afdeling 1.1 : Definities
- Afdeling 1.2 : Afvalstoffencatalogus
- Afdeling 1.3 : Verwijderingshandelingen
- Afdeling 1.4 : Nuttige toepassing
© Hoofdstuk 2 : Categorieën van afvalstoffen
- Afdeling 2.1 : Huishoudelijke afvalstoffen
- Afdeling 2.2 : Bedrijfsafvalstoffen
- Afdeling 2.3 : Bijzondere afvalstoffen
- Afdeling 2.4 : Gevaarlijke afvalstoffen
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© Hoofdstuk 3 : Aanvaardingsplicht

- Afdeling 3.1 : Algemene bepalingen

- Afdeling 3.2 : Papierafval

- Afdeling 3.3 : Voertuigwrakken

- Afdeling 3.4 : Rubberbanden

- Afdeling 3.5 : Bruin- en witgoed

- Afdeling 3.6 : Accu’s en batterijen

© Hoofdstuk 4 : Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen

- Afdeling 4.1 : Algemene bepalingen

- Afdeling 4.2 : Voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik

- Afdeling 4.3 : Gebruikscertificaat

© Hoofdstuk 5 : Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen

- Afdeling 5.1 : Algemene bepalingen

- Afdeling 5.2 : Algemene regels inzake verwerking van afvalstoffen

- Afdeling 5.3 : Huishoudelijke afvalstoffen

- Afdeling 5.4 : Bedrijfsafvalstoffen

- Afdeling 5.5 : Bijzondere afvalstoffen

© Hoofdstuk 6 : Invoer en uitvoer van afvalstoffen

© Hoofdstuk 7 : Monsterneming en analyse van afvalstoffen

- Afdeling 7.1 : Erkenning van laboratoria

- Afdeling 7.2 : Monsternemingen

© Hoofdstuk 8 : Toezicht

© Hoofdstuk 9 : Slot- en Opheffingsbepalingen

* Bijlagen bij VLAREA :

© Bijlage 1.2.1 : Afvalstoffencatalogus

© Bijlage 2.4.1.1 : Te gebruiken testmethoden voor de bepaling van de in het artikel 2.4.1, § 1 van het VLAREA
bedoelde eigenschappen

© Bijlage 2.4.1.2 : Lijst van gevaarlijke afvalstoffen

© Bijlage 4.1 : Lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen

© Bijlage 4.2.1 : Voorwaarden inzake samenstelling en gebruik als meststof of bodemverbeterend middel

- Subbijlage 4.2.1.A : Samenstellingsvoorwaarden (maximum gehalten aan verontreinigende stoffen)

- Subbijlage 4.2.1.B : Gebruiksvoorwaarden (maximum toelaatbare bodemdosering)

- Subbijlage 4.2.1.C : Specifieke voorwaarden voor gebruik van behandeld slib als meststof of bodemverbeterend
middel

© Bijlage 4.2.2 : Voorwaarden inzake samenstelling voor gebruik in of als bouwstof

- Subbijlage 4.2.2.A : Voorwaarden voor gebruik in of als niet-vormgegeven bouwstof

- Subbijlage 4.2.2.B : Voorwaarden voor gebruik in of als vormgegeven bouwstof

- Subbijlage 4.2.2.C : Immissiegrenswaarden voor bodem

© Bijlage 4.2.3 : Voorwaarden inzake samenstelling voor gebruik als bodem

© Bijlage 4.3 : Standaardformulier voor het aanvragen van een gebruikscertificaat voor het gebruik van een
afvalstof als secundaire grondstof

© Bijlage 5.5.3.2 :

- Subbijlage 5.5.3.2.A : Lijst van medisch afval

- Subbijlage 5.5.3.2.B : Logo risicohoudend medisch afval

© Bijlage 6 : afvalstoffenlijsten voor de in- en uitvoer van afvalstoffen (Verordening (EEG) 259/93/EG van
1 februari 1993 en Beschikking van de EG-Commissie 94/721/EG van 21 oktober 1994)

- Subbijlage 6.A : groene lijst van afvalstoffen

- Subbijlage 6.B : oranje lijst van afvalstoffen

- Subbijlage 6.C : rode lijst van afvalstoffen.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. KELCHTERMANS
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17 DECEMBER 1997. — Besluit van de Vlaamse regering
tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA)

De Vlaamse regering,

Gelet op de Verordening 259/93/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993
betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap,
gewijzigd bij Verordening van de Raad 120/97/EG van 20 januari 1997, tevens opheffend met ingang van 7 mei 1994
de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 84/631/EEG van 6 december 1984 betreffende toezicht en
controle in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, gewijzigd bij de
Richtlijnen van de Raad 86/121/EEG van 8 april 1986, 86/279/EEG van 12 juni 1986 en 91/692/EEG van
23 december 1991 alsook bij Richtlijnen van de Commissie 85/469/EEG van 22 juli 1985 en 87/112/EEG van
23 december 1986 en bij Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 94/721/EG van
21 oktober 1994;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen gewijzigd bij de
decreten van 23 maart 1983, 28 juni 1985, 22 oktober 1986, 20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990,
25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 20 april 1994, 21 december 1994, 19 april 1995, 22 december 1995 en
20 december 1996;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van luchtverontreiniging, gewijzigd bij de wet
van 10 oktober 1967;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd
bij wet van 22 mei 1979 en bij de decreten van 23 december 1980, 2 juli 1981, 5 april 1984, 28 juni 1985, 13 juli 1988,
20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990, 25 juni 1992, 1 juli 1992, 18 december 1992, 22 december 1993,
6 juli 1994, 21 december 1994 en 20 december 1996;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, gewijzigd bij de
decreten van 12 december 1990, 23 januari 1991 en 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen betreffende de
milieuheffingen op vaste afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 6 september 1995, 26 juni 1996 en 3 juni 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 juni 1997;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake

de verwijdering van afgewerkte olie, gewijzigd bij de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal van
12 juni 1985 en bij de Richtlijnen van de Raad 87/101/EEG van 22 december 1986 en 91/692/EEG van
23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG van 15 juli 1975
betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij Richtlijnen 91/156/EEG van 18 maart 1991 en 91/692/EEG van 23 decem-
ber 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 96/59/EEG van 16 september 1996
betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB’s/PCT’s) vervangende de Richtlijn
76/403/EEG van 6 april 1976 die was gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG van 23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 86/278/EEG van 12 juni 1986
betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem bij het gebruik van zuiveringsslib in de
landbouw gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad 91/692/EEG van 23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 91/157/EEG van 18 maart 1991 inzake
batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten, gewijzigd bij Richtlijn van de Commissie 93/86/EEG van
4 oktober 1993;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 91/689/EEG van 12 december 1991
betreffende gevaarlijke afvalstoffen tevens opheffend met ingang van 12 december 1993 de Richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen 78/319/EEG van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen,
gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad 94/31/EEG van 27 juni 1994;

Overwegende de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 94/3/EG van 20 decem-
ber 1993 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a) van Richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG betreffende afvalstoffen;

Overwegende de beschikking van de Raad van de Europese Gemeenschappen 94/904/EG van 22 december 1994
tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen;

Overwegende de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 96/350/EG van 24 mei 1996
houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen II A en II B bij de Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen 75/442/EEG betreffende afvalstoffen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Afdeling 1.1

Definities

Artikel 1.1.1. § 1. De begrippen en definities, vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en
het beheer van afvalstoffen alsook die vermeld in artikel 1.1.2 ″Definities afvalstoffenverwerking″ van het besluit van
de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse regering van 6 september 1995 en 26 juni 1996, zijn ook van toepassing op dit besluit.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit gelden bijkomend de hierna opgenomen definities :
1° afvalstoffendecreet : het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;
2° titel I van het VLAREM : besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het

Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;
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3° titel II van het VLAREM : besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne;

4° Vlaamse minister : het lid van de Vlaamse regering bevoegd voor leefmilieu;
5° OVAM : Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
6° EAC : Europese Afvalstoffencatalogus.

Afdeling 1.2

Afvalstoffencatalogus

Art. 1.2.1. § 1. De afvalstoffencatalogus wordt vastgesteld zoals weergegeven in bijlage 1.2.1 bij dit besluit.
Overeenkomstig het artikel 4 van het afvalstoffendecreet zijn de volgende stoffen niet als afvalstoffen te

beschouwen en vallen deze buiten de werkingssfeer van de in het eerste lid bedoelde afvalstoffencatalogus :
1° gasvormige effluenten die in de atmosfeer worden uitgestoten;
2° dierlijke mest als bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen

verontreiniging door meststoffen;
3° afvalwater met uitzondering van afvalstoffen in vloeibare toestand.
§ 2. Materialen en voorwerpen die in de in § 1 genoemde afvalstoffencatalogus zijn opgenomen, worden niet onder

alle omstandigheden als afval beschouwd, maar alleen als aan de definitie van afvalstof is voldaan.
Afdeling 1.3

Verwijderingshandelingen

Art. 1.3.1. Onder verwijdering van afvalstoffen, in de zin van artikel 2, 6° van het afvalstoffendecreet, worden de
volgende handelingen verstaan :

EU-code handelingen

D1 storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.);

D2 uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.);

D3 injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten,
zoutkoepels of natuurlijke gevormde holten, enz.);

D4 opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of
lagunen, enz.);

D5 verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die
onderling en van de omgeving afgeschermd zijn, enz.);

D6 lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen;

D7 verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodem;

D8 biologische behandeling op een niet elders in dit artikel aangegeven wijze waardoor
verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met
D12 vermelde methodes;

D9 fysisch-chemische behandeling op een niet elders in dit artikel aangegeven wijze waardoor
verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met
D12 vermelde methodes (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.);

D10 verbranding op het land;

D11 verbranding op zee;

D12 permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.);

D13 vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde handelingen;

D14 herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D13 vermelde handelingen;

D15 opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D14 vermelde behandelingen (met
uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).

Afdeling 1.4

Nuttige toepassing

Art. 1.4.1. Onder nuttige toepassing van afvalstoffen, in de zin van artikel 2, 7° van het afvalstoffendecreet, worden
de volgende handelingen verstaan :

EU-code handelingen

R1 hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking;

R2 terugwinning van oplosmiddelen;

R3 recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt
(met inbegrip van compostbemesting en bemesting met andere biologisch omgezette stoffen);

R4 recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen;

R5 recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen;

R6 terugwinning van zuren of basen;

R7 terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan;
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EU-code handelingen

R8 terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren;

R9 herraffinage van olie en ander hergebruik van olie;

R10 uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering;

R11 gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen
vrijkomen;

R12 uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde
behandelingen;

R13 opslag van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingen
(met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van
productie).

HOOFDSTUK 2. — Categorieën van afvalstoffen

Afdeling 2.1

Huishoudelijke afvalstoffen
Art. 2.1.1. Onder huishoudelijke afvalstoffen worden verstaan :
1° overeenkomstig het artikel 3, § 2, 1° van het afvalstoffendecreet, de afvalstoffen die ontstaan door de normale

werking van een particuliere huishouding;
2° de volgende soorten afvalstoffen die aan huishoudelijke afvalstoffen worden gelijkgesteld :
a) straat- en veegvuil dat voortkomt uit het onderhoud door gemeentelijke diensten;
b) marktafvalstoffen;
c) strandafvalstoffen;
d) papierafval, zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2.

Afdeling 2.2

Bedrijfsafvalstoffen
Art. 2.2.1. Onder bedrijfsafvalstoffen worden verstaan :
1° overeenkomstig het artikel 3, § 2, 2° van het afvalstoffendecreet, de afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een

industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit;
2° de volgende soorten afvalstoffen die aan bedrijfsafvalstoffen worden gelijkgesteld :
alle afvalstoffen die geen huishoudelijke afvalstoffen zijn en evenmin begrepen zijn in de afvalstoffen bedoeld

sub 1°.

Afdeling 2.3

Bijzondere afvalstoffen
Art. 2.3.1. § 1. Overeenkomstig het artikel 3, § 5 van het afvalstoffendecreet zijn de volgende afvalstoffen bijzondere

afvalstoffen :
1° afgewerkte olie;
2° gebruikte PCB’s;
3° afvalstoffen van de titaandioxyde-industrie;
4° dierlijke afval;
5° medisch afval;
6° bouw- en sloopafval;
7° klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong;
8° landbouwafvalstoffen;
9° mijnbouwafvalstoffen;
10° slib afkomstig van de drinkwaterproductie, de reiniging van riolen, septische putten en vetvangers en van

rioolwaterzuiveringsinstallaties;
11° voertuigwrakken;
12° rubberbanden.
§ 2. Aanvullend aan deze bepaald in § 1 worden de volgende afvalstoffen als bijzondere afvalstoffen aangewezen :
1° baggerspecie;
2° de volgende afvalstoffen die ontstaan bij het slopen van voertuigwrakken en/of bij het uitvoeren van

herstellings- en/of onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen, motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun
aanhorigheden :

a) stof dat asbest in vrije vezel bevat;
b) remschoenen, remschijven, remplaten, remblokken en koppelingsplaten die asbest bevatten;
c) accu’s en batterijen;
d) vervuilde of onbruikbare solventen;
e) destillatieresidu’s van solventrecuperatie; resten van verf, lak en vernis; slib van spuitcabines;
f) synthetische remvloeistof;
g) afgewerkte olie;
h) vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
i) koelvloeistoffen;
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j) vervuilde filters van spuitcabines, spuitbussen, verpakkingen die gevaarlijke stoffen met uitzondering van olie
hebben bevat of door deze stoffen werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;

k) oliehoudend afval, zoals oliefilters, brandstoffilters, gebruikt absorptiemateriaal, afval voortkomend uit de
olie-waterafscheider, oliehoudende schokdempers, verpakkingen die olie hebben bevat of door olie werden
verontreinigd en niet meer gebruikt worden;

l) katalysatoren;
m) chloorfluorkoolwaterstoffen die voorkomen in airconditioningssystemen;
n) chemicaliën bevattende patronen van airbags;
3° papierafval, zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2;
4° bruin- en witgoed, zoals gedefinieerd in artikel 3.5.1.5°.

Afdeling 2.4

Gevaarlijke afvalstoffen
Art. 2.4.1. § 1. Onder gevaarlijke afvalstoffen worden verstaan de afvalstoffen die één of meer van de volgende

eigenschappen hebben :

EG-code
(bijlage III bij
EG-richtlijn
91/689/EEG)

GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN AFVALSTOFFEN

eigenschap omschrijving

H1 ontplofbaar stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of
voor stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen;

H2 oxiderend stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name
ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen reageren;

H3-A licht
ontvlambaar

stoffen en preparaten die :
- in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21 °C hebben (zeer licht
ontvlambare vloeistoffen inbegrepen), of
- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van
energie in temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden, of
- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron,
gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de
ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of
- in gasvormige toestand bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen;

H3-B ontvlambaar vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt van ten minste 21 °C en
ten hoogste 55 °C hebben;

H4 irriterend niet-corrosieve stoffen en preparaten die door directe, langdurige, of
herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen
veroorzaken;

H5 schadelijk stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond
of de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren;

H6 vergifting stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond
of de huid ernstige, acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen
veroorzaken (zeer giftige stoffen en preparaten inbegrepen);

H7 kankerverwekkend stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond
of de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen
toenemen;

H8 corrosief stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende werking op
levende weefsels kunnen uitoefenen;

H9 infectueus stoffen die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevatten
waarvan bekend is of waarvan sterk wordt vermoed dat zij ziekten bij de
mens of bij andere levende organismen veroorzaken;

H10 teratogeen stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond
of de huid niet-erfelijke misvormingen veroorzaken of de frequentie
daarvan kunnen doen toenemen;

H11 mutageen stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond
of de huid erfelijke genetische schade veroorzaken of de frequentie
daarvan kunnen doen toenemen;

H12 stoffen en preparaten die in contact met water, lucht of zuur vergiftig,of
zeer vergiftig gas ontwikkelen;

H13 stoffen en preparaten die na verwijdering op een of andere wijze een
andere stof doen ontstaan (bv. een uitloogproduct) die een van de
hierboven genoemde eigenschappen bezit;

H14 ecotoxisch stoffen en preparaten waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van
tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan
opleveren.
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Wat de onder H3 tot en met H8 bedoelde eigenschappen betreft, dienen de stoffen bovendien een of meer van de
volgende eigenschappen te hebben :

1° vlampunt van 55 °C of minder;
2° een of meer als zeer giftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 0,1 % of meer;
3° een of meer als giftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 3 % of meer;
4° een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 25 % of meer;
5° een of meer als R35 ingedeelde corrosieve stoffen met een totale concentratie van 1 % of meer;
6° een of meer als R34 ingedeelde corrosieve stoffen met een totale concentratie van 5 % of meer;
7° een of meer als R41 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie van 10 % of meer;
8° een of meer als R36, R37 of R38 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie van 20 % of meer;
9° een of meer carcinogene stoffen (categorie 1 of 2) met een totale concentratie van 0,1 % of meer.
§ 2. De in § 1 genoemde gevaarlijke eigenschappen worden aan de afvalstoffen toegeschreven volgens de criteria

bepaald in deel II van bijlage 7 bij titel I van het VLAREM.
§ 3. De voor de bepaling van de in § 1 bedoelde eigenschappen te gebruiken testmethoden zijn omschreven in

bijlage 2.4.1.1.
§ 4. De afvalstoffen opgenomen in de lijst vervat in bijlage 2.4.1.2 bij dit besluit worden geacht een of meer van de

eigenschappen te hebben, bedoeld in § 1.
Die afvalstoffen zijn echter geen gevaarlijke afvalstoffen indien de houder bewijst dat zij geen van die

eigenschappen hebben.

HOOFDSTUK 3. — Aanvaardingsplicht

Afdeling 3.1

Algemene bepalingen

Onderafdeling 3.1.1

Afvalstoffen onderworpen aan de aanvaardingsplicht
Art. 3.1.1.1. Voor de volgende afvalstoffen geldt een aanvaardingsplicht voor de eindverkoper, de tussenhandelaar

en de producent of de invoerder als bedoeld in artikel 10 van het afvalstoffendecreet :
1° papierafval zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2;
2° accu’s en batterijen zoals gedefinieerd in artikel 3.6.1;
3° met ingang van 1 juli 1999 :
a) voertuigwrakken of afgedankte voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3.3.1;
b) afvalbanden zoals gedefinieerd in artikel 3.4.1;
c) bruin- en witgoed, zoals gedefinieerd in artikel 3.5.1.
Art. 3.1.1.2. Overeenkomstig het artikel 10, § 2 van het afvalstoffendecreet houdt de aanvaardingsplicht voor de

eindverkoper in dat hij, wanneer een consument een product aanschaft, verplicht is het overeenstemmende product
waarvan de consument zich ontdoet gratis in ontvangst te nemen.

Daarenboven moet de eindverkoper de volgende afvalstoffen van de consumenten gratis in ontvangst nemen, zelfs
wanneer deze consumenten geen vervangende producten aanschaffen :

1° accu’s en batterijen;
2° met ingang van 1 juli 2004 :
a) voertuigwrakken of afgedankte voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3.3.1 waarvan de eerste ingebruikname,

vermeld op het inschrijvingsbewijs, dateert na 1 juli 1999;
b) afvalbanden zoals gedefinieerd in artikel 3.4.1;
c) bruin- en witgoed, zoals gedefinieerd in artikel 3.5.1.
Art. 3.1.1.3. De eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders kunnen voor de nakoming van hun

aanvaardingsplicht op hun kosten en onder de voorwaarden bepaald in dit hoofdstuk 3 een beroep doen op een
erkende afvalbeheerorganisatie als bedoeld in artikel 3.1.2.1.

Art. 3.1.1.4. De wijze waarop aan de in de artikelen 3.1.1.1 en 3.1.1.2 genoemde aanvaardingsplicht wordt voldaan,
wordt overeenkomstig artikel 10, § 6 van het afvalstoffendecreet vastgelegd in :

1° ofwel, een milieubeleidsovereenkomst als bedoeld in het decreet van 15 juni 1994 betreffende de
milieubeleidsovereenkomsten die is afgesloten door de overkoepelende representatieve organisatie van ondernemin-
gen waarvan de producent en/of de invoerder lid is;

2° ofwel, een afvalbeheerplan dat door de producenten en invoerders of door een erkende afvalbeheerorganisatie
ter goedkeuring aan de OVAM wordt voorgelegd.

Onderafdeling 3.1.2

Erkende afvalbeheerorganisaties
Art. 3.1.2.1. Onder erkende afvalbeheerorganisatie wordt verstaan de overeenkomstig dit besluit voor één van de

in artikel 3.1.1.1 genoemde afvalstoffen erkende rechtspersoon die instaat voor de nakoming van de aanvaardingsplicht
die door dit besluit voor bedoelde afvalstof is opgelegd aan de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of
de invoerder.

Art. 3.1.2.2. De erkenning van een afvalbeheerorganisatie voor één van de in artikel 3.1.1.1 genoemde afvalstoffen
kan alleen worden verleend aan een rechtspersoon die aan de volgende voorwaarden voldoet :

1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstgevend doel conform de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de
vereniging zonder winstgevend doel en aan de instelling van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend;

2° uitsluitend als statutair doel hebben het ten laste nemen van de aanvaardingsplicht die door dit besluit en
eventuele andere reglementen is opgelegd aan de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder;

3° over de nodige technische en financiële middelen beschikken om voor de afvalstoffen waarvoor de erkenning
wordt aangevraagd de aanvaardingsplicht opgelegd aan de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de
invoerder te kunnen vervullen en/of hiervoor de nodige contracten te kunnen afsluiten met derden;
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4° voldoende representatief zijn voor de verschillende sectoren die betrokken zijn bij :
a) de productie, invoer, distributie en verkoop van de producten die aanleidng kunnen geven tot de afvalstof

waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;
b) het beheer, waaronder de ophaling, de sortering en de verwerking in het Vlaamse Gewest van de afvalstof

waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;
dit houdt in dat de raad van bestuur van de rechtspersoon zodanig is samengesteld dat de genoemde sectoren op

evenredige en niet-discriminatoire wijze zijn vertegenwoordigd;
5° de bestuurders of de personen die de rechtspersoon kunnen verbinden, dienen over hun burgerlijke en politieke

rechten te beschikken en mogen geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor inbreuken op de
milieuwetgeving van de Gewesten, van België of van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Art. 3.1.2.3. De aanvraag tot erkenning van een afvalbeheerorganisatie voor één van de in artikel 3.1.1.1 genoemde
afvalstoffen moet per aangetekend schrijven worden ingediend bij de OVAM. Zij dient ten minste de volgende
informatie te bevatten :

1° kopie van de statuten van de rechtspersoon zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, alsmede de lijst van
haar bestuurders;

2° een financieel plan en een begroting voor de duur van de aangevraagde erkenning waarin ten minste de
volgende gegevens zijn opgenomen :

a) de wijze waarop de bijdragen van de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders worden
berekend en geëvalueerd in functie van de reële kosten die de verplichtingen van de rechtspersoon die de erkenning
aanvraagt dekken;

b) de toewijzing van eventuele financiële overschotten aan de functionering van het systeem;
c) de voorwaarden en de modaliteiten om de bijdragen te herzien;
d) de raming van de uitgaven;
e) de financiering van de eventuele verliezen;
3° een ontwerp van modelovereenkomst die door de rechtspersoon met de eindverkopers, tussenhandelaars,

producenten en invoerders zal worden afgesloten met het oog op de overname van hun aanvaardingsplicht van
toepassing voor de afvalstof waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

4° een beschrijving van de wijze waarop de rechtspersoon de aanvaardingsplicht van de eindverkoper, de
tussenhandelaar en de producent of de invoerder die op hem beroep doet zal nakomen.

Art. 3.1.2.4. § 1. De aanvraag tot erkenning van een afvalbeheerorganisatie voor één van de in artikel 3.1.1.1
genoemde afvalstoffen wordt als volgt behandeld :

1° de OVAM onderzoekt de volledigheid van de erkenningsaanvraag; indien de aanvraag onvolledig wordt
bevonden, deelt de OVAM dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen per aangetekend schrijven mee aan de
aanvrager;

2° de OVAM verleent binnen een termijn van twee maanden nadat de erkenningsaanvraag volledig werd
bevonden advies aan de Vlaamse minister over de ontvankelijk bevonden erkenningsaanvraag;

3° de Vlaamse minister doet binnen een termijn van drie maanden nadat de aanvraag volledig werd bevonden
uitspraak over de volledig bevonden erkenningsaanvraag.

§ 2. De erkenning geldt voor een termijn van maximum vijf jaar. Zij is evenwel verlengbaar met telkens een nieuwe
termijn van maximum vijf jaar.

Art. 3.1.2.5. § 1. De erkende rechtspersoon bedoeld in artikel 3.1.2.1 moet :
1° voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in het artikel 3.1.2.2;
2° de aanvaardingsplicht nakomen die is opgelegd aan de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en

invoerders die met betrekking tot de afvalstof waarvoor hij erkend is op hem beroep doen;
3° een bankgarantie stellen overeenkomstig de bepalingen van de onderafdeling 3.1.3;
4° de bijdragen op een niet discriminerende wijze innen van de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en

invoerders die op hem beroep doen, ten einde de reële en volledige kosten van de verplichtingen die hem
overeenkomstig dit besluit ten laste vallen te dekken;

5° jaarlijks aan de OVAM voorleggen de balansen en de resultatenrekeningen van het voorbije jaar alsook de
begroting voor het volgende jaar;

6° zich er toe verbinden een overeenkomst conform het model bedoeld in artikel 3.1.2.3, sub 3° af te sluiten met
elke eindverkoper, tussenhandelaar, producent en invoerder die hierom verzoekt.

§ 2. Indien één of meer van de bepalingen van § 1 door de erkende rechtspersoon niet worden nagekomen, kan
de Vlaamse minister overgaan tot de schorsing of definitieve opheffing van de erkenning.

Onderafdeling 3.1.3

Bankgarantie
Art. 3.1.3.1. De in artikel 3.1.2.1 genoemde erkende afvalbeheerorganisaties zijn er toe gehouden bij een financiële

instelling een bankgarantie te stellen ten voordele van de OVAM. Een afschrift van het bankgarantieattest wordt
toegezonden aan de OVAM.

Art. 3.1.3.2. Het bedrag van de in artikel 3.1.3.1 genoemde bankgarantie wordt door de OVAM vastgesteld in
functie van de geraamde kosten van een ambtshalve verwijdering door de OVAM van de afvalstoffen die zullen
voortkomen uit de door de producenten of invoerders, die op de erkende afvalbeheerorganisatie beroep doen, in het
Vlaamse Gewest op de markt gebrachte overeenkomstige producten.

De raming van deze kosten gebeurt op basis van de volgende parameters :
1° de totale hoeveelheid producten, die tot de in artikel 3.1.1.1 bedoelde afvalstoffen aanleiding kunnen geven, die

door de betrokken producenten of invoerders gedurende het voorbije jaar op de markt zijn gebracht in het Vlaamse
Gewest;

voor de producenten of invoerders die geen activiteit hebben ontwikkeld gedurende het voorbije jaar of slechts
actief zijn geweest gedurende een gedeelte van het voorbije jaar, wordt de in aanmerking te nemen hoeveelheid
afvalstoffen bepaald in functie van de door de betrokken producent of invoerder geraamde hoeveelheid producten die
hij op de markt zal brengen over een periode van 12 maanden;
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2° de normale kost van de verwerking van betrokken afvalstoffen.
Indien zich een aanzienlijke wijziging voordoet van één of meer van de in het vorige lid genoemde parameters kan,

op verzoek zowel van de OVAM als van de erkende afvalbeheerorganisatie, het bedrag van de bankgarantie aangepast
worden.

Art. 3.1.3.3. De in artikel 3.1.3.1 genoemde bankgarantie kan slechts vrijgegeven worden nadat de OVAM heeft
vastgesteld dat de erkende afvalbeheerorganisatie haar activiteiten definitief heeft stopgezet en de aanvaardingsplicht
lastens haar producenten en/of invoerders is nagekomen.

Onderafdeling 3.1.4

Afvalbeheerplan

Art. 3.1.4.1. Het in het artikel 3.1.1.4, sub 2° bedoelde afvalbeheerplan dient ten minste de volgende gegevens en
verbintenissen te bevatten :

1° identificatiegegevens :
a) naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en

B.T.W.-nummer van de producent of de invoerder van producten waarvoor voor de overeenstemmende afvalstoffen de
aanvaardingsplicht geldt;

b) woonplaats en adres van de producent of de invoerder en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de
administratieve en de exploitatiezetels;

c) telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de woonplaats, zetel of standplaats, binnen het Vlaamse
Gewest, waar de producent of de invoerder bereikt kan worden;

d) voor zover de aanvrager niet beschikt over een woonplaats of in voorkomend geval over een maatschappelijke
zetel in het Vlaamse gewest, de schriftelijke aanduiding van een standplaats, bijhuis of kantoor waar het register op elk
ogenblik door de bevoegde overheid geraadpleegd kan worden;

e) inhoudstafel van het volledige afvalbeheerplan;
f) naam en functie van de ondertekenaar van het afvalbeheerplan;
2° voorwerp :
a) vermelding van de onder de aanvaardingsplicht vallende afvalstoffen en de overeenkomstige producten waarop

het afvalbeheerplan van toepassing is;
b) omschrijving van de wijze waarop aan de in de artikelen 3.1.1.1 en 3.1.1.2 van dit besluit genoemde

aanvaardingsplicht wordt voldaan inzonderheid rekening houdend met de voor deze afvalstoffen ter zake in dit
hoofdstuk opgenomen specifieke voorschriften;

c) de gegevens die overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk 3 specifiek voor de afvalstoffen sub a) in het
afvalbeheerplan dienen vermeld;

d) de vermelding of overeenkomstig het artikel 3.1.1.3 van dit besluit al of niet beroep wordt gedaan op een
erkende afvalbeheerorganisatie; in bevestigend geval dient de naam en het adres van deze afvalbeheerorganisatie
vermeld;

3° verbintenissen :
de schriftelijke verbintenis, gedateerd en ondertekend door de producent of invoerder, of in voorkomend geval

door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, dat de afvalstoffen die onder de toepassing van het
afvalbeheerplan vallen en die hem met toepassing van dit besluit en het artikel 10 van het afvalstoffendecreet worden
aangeboden door derden, inzonderheid eindverkopers, en tussenhandelaars, door hem :

- gratis zullen worden aanvaard;
- zullen worden verwerkt met inachtname van de voorschriften opgelegd door dit besluit.
daarbij dient ten minste één adres, gelegen in het Vlaamse Gewest, vermeld waar derden deze afvalstoffen gratis

kunnen afleveren.

Art. 3.1.4.2. Het in artikel 3.1.1.4, sub 2° bedoelde afvalbeheerplan wordt goedgekeurd volgens de volgende
procedure :

1° de aanvraag tot goedkeuring van het afvalbeheerplan wordt bij de OVAM ingediend, bij voorkeur onder
briefhoofd van de aanvrager, gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door een
natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, met toevoeging van de volgende bijlagen :

a) in voorkomend geval een afschrift van de oprichtingsakte en van de eventuele wijzigingen hieraan gedurende
de laatste vijf jaar;

b) het ontwerp van afvalbeheerplan waarvoor de goedkeuring wordt gevraagd;
2° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM onderzoekt de aanvraag bedoeld sub 1° op haar volledigheid

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.4.1;
a) wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de

indiening van de aanvraag hiervan door bedoeld Afdelingshoofd schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de
inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere toelichting vereisen;

b) wordt de aanvraag volledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening
van de aanvraag door bedoeld Afdelingshoofd bij ter post aangetekende brief hiervan in kennis gesteld;

c) indien het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk veertien
kalenderdagen na de indiening van de aanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de aanvraag geacht volledig
te zijn;

3° binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde
brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, verleent de bevoegde
afdeling van de OVAM advies aan de administrateur-generaal van de OVAM;

4° binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde brief
of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, doet de
administrateur-generaal van de OVAM uitspraak over de aanvraag sub 1°;
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5° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM zendt per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen
ontvangstbewijs binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing sub 4° een voor eensluidend
verklaard afschrift ervan aan :

a) de aanvrager;
b) de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement

Leefmilieu en Infrastructuur.
Art. 3.1.4.3. § 1. De in artikel 3.1.4.2, sub 4° bedoelde goedkeuring kan slechts voor een termijn van maximum

5 jaar worden verleend. Elke goedkeuringsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te
zijn. Een hernieuwing van de goedkeuring is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze onderafdeling 3.1.4
mogelijk, telkens voor een termijn van maximum 5 jaar.

§ 2. De goedkeuring kan door de administrateur-generaal van de OVAM :
1° worden ingetrokken op verzoek van de houder van de goedkeuring;
2° ambtshalve worden ingetrokken of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt

vastgesteld op de voorschriften van dit besluit;
behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de goedkeuring,

per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte gebracht van de voorgenomen
beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de goedkeuring zich verweren of zijn zaken in
orde brengen.

Art. 3.1.4.4. § 1. De houder van de in artikel 3.1.4.2, sub 4° bedoelde goedkeuring is verplicht om, zonder verwijl
en per aangetekend schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan
de OVAM :

1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en
BTW-nummer van de houder;

2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke,
de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest;

3° het voorwerp van het goedgekeurde afvalbeheerplan;
4° de verbintenissen aangegeven in het goedgekeurde afvalbeheerplan.
Art. 3.1.4.5. De natuurlijke persoon of rechtspersoon dient de in het goedgekeurde afvalbeheerplan opgenomen

verbintenissen stipt na te leven.

Afdeling 3.2

Papierafval
Art. 3.2.1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
1° papierafval :
dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen,

faxgidsen, reclamedrukwerk en ander drukwerk, in het Vlaamse Gewest verdeeld, waarvan houders zich ontdoen;
2° reclamedrukwerk :
alle gedrukte publicaties die minder dan vijfmaal per week verschijnen en waarin minder dan 30 % besteed wordt

aan artikelen van algemene informatie;
3° gratis regionale pers :
alle gedrukte publicaties met vast verschijningsritme die men gratis krijgt, met uitsluiting van deze uitgaande van

één adverteerder of een daartoe opgerichte groep van adverteerders, waarin op jaarbasis minimum 30 % besteed wordt
aan artikelen van algemene informatie;

4° gratis publicaties :
elke gedrukte publicatie die men gratis krijgt en die geen reclamedrukwerk of gratis regionale pers is;
5° papierproducent :
de uitgever die dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis

publicaties, telefoongidsen, faxgidsen, reclamedrukwerk of ander drukwerk in verbruik brengt in het Vlaamse Gewest;
6° invoerder :
de persoon die voor rekening van een buitenlandse uitgever dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften,

periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen, reclamedrukwerk of ander drukwerk
in verbruik brengt in het Vlaamse Gewest;

7° recyclingsvoet :
het relatieve gewicht van de papierafval die in het beschouwde kalenderjaar daadwerkelijk ingebracht wordt in

een recyclingsproces, ten opzichte van het totale gewicht van de dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften,
periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen die, alsook reclamedrukwerk en ander
drukwerk dat tijdens het voorgaande kalenderjaar door welke papierproducent ook of invoerder in verbruik werden
gebracht in het Vlaamse Gewest.

Art. 3.2.2. § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op papierafval, voortkomende uit het gebruik
of het verbruik van de hiernavolgende publicaties :

1° dagbladen;
2° weekbladen en maandbladen;
3° tijdschriften en periodieken;
4° gratis regionale pers en gratis publicaties;
5° telefoongidsen en faxgidsen;
6° reclamedrukwerk en ander drukwerk.
§ 2. Vallen niet onder de toepassing van deze afdeling 3.2 de papierafval, voortkomende uit het gebruik of het

verbruik van de hiernavolgende publicaties :
1° publicaties waarin geen handelsadvertenties, reclame of publiciteitsteksten zijn opgenomen;
2° publicaties van papierproducenten en/of invoerders die minder dan 3 ton papier per jaar in verbruik brengen

in het Vlaamse Gewest.
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Art. 3.2.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan vermeldt inzonderheid :
1° welke van de onder artikel 3.2.2, § 1 genoemde categorieën van publicaties de papierproducent en/of de

invoerder in verbruik brengt in het Vlaamse Gewest;
2° voor elk van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de wijze waarop de papierproducent en/of de

invoerder deze publicaties aan de consument bezorgd :
a) toezending met de post, al of niet door bemiddeling van derden;
b) bezorging huis-aan-huis;
c) al of niet door bemiddeling van derden aanbieden of laten aanbieden op vaste verkoop- of verdeelpunten;
d) al of niet door bemiddeling van derden aanbieden of laten aanbieden op beurzen, tentoonstellingen of andere

niet vaste verkoop- of verdeelpunten;
e) enige andere wijze;
3° voor elk van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de wijze waarop de papierproducent en/of de

invoerder de papierafval van zijn publicaties aanvaardt; in voorkomend geval moet een kopie van de overeenkomsten
met tussenhandelaars en/of eindverkopers als bijlage bij het afvalbeheerplan worden gevoegd;

4° voor elk van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de wijze waarop de papierproducent en/of de
invoerder instaat voor de nuttige toepassing of de verwijdering van de papierafval van zijn publicaties;

5° voor welke van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de papierproducent en/of de invoerder voor
de nakoming van zijn aanvaardingsplicht overeenkomstig het artikel 3.1.1.3 beroep doet op een erkende afvalbeheer-
organisatie; in voorkomend geval moet een kopie van de overeenkomst met deze afvalbeheerorganisatie als bijlage bij
het afvalbeheerplan worden gevoegd;

6° voor welke van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de papierproducent en/of de invoerder voor
de nakoming van zijn aanvaardingsplicht overeenkomstig het artikel 3.2.6 overeenkomsten heeft afgesloten met de
gemeenten of verenigingen van gemeenten waar de papierafval ontstaat; in voorkomend geval moet een kopie van
deze overeenkomsten als bijlage bij het afvalbeheerplan worden gevoegd.

§ 2. De tussenhandelaar en de papierproducent of de invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1
genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling, en derhalve ook de ophaling, van de betrokken
papierafval voor zoverre voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van
artikel 5.1.2.2.

Art. 3.2.4. De aanvaardingsplicht heeft tot doel, enerzijds preventieve acties te stimuleren en anderzijds de
recuperatie van papierafval te maximaliseren met als streefdoel de volgende sectoriële recyclingsvoeten, uitgedrukt in
gewichtspercentage, te behalen :

jaar 1998 1999 tot en met 2000 vanaf 2001

sectoriële
recyclingsvoet

60 % 80 % 85 %

Art. 3.2.5. De papierproducent en de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het
voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM, voor zover deze gegevensverstrekking niet bij wijze van
milieubeleidsovereenkomst is geregeld :

1° de totale hoeveelheid en het totale gewicht van de in het Vlaamse Gewest in verbruik gebrachte publicaties,
onderverdeeld in de categorieën genoemd in artikel 3.2.2, § 1;

2° een overzicht van de totale hoeveelheid en het totale gewicht van de in het kader van de uitoefening van de
aanvaardingsplicht ingezamelde papierafval;

3° een overzicht van het totale gewicht van de met toepassing van de aanvaardingsplicht gerecycleerde, anderszins
nuttig toegepaste en verwijderde papierafval.

Art. 3.2.6. § 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 3.1.1.3 kunnen de papierproducenten en de invoerders
voor de nakoming van hun aanvaardingsplicht onder de voorwaarden vastgelegd in de milieubeleidsovereenkomst of
in het afvalbeheerplan genoemd in artikel 3.1.1.4, overeenkomsten afsluiten met de gemeenten of verenigingen van
gemeenten waar de papierafval ontstaat.

§ 2. De overeenkomsten die met het oog op de toepassing van de bepalingen van § 1 worden opgesteld dienen in
elk geval bepalingen te omvatten betreffende de informatie en de sensibilisering van de consument en de toetreding
van de eindverkopers en de tussenhandelaars.

Genoemde overeenkomsten worden door de papierproducent en de invoerder vooraf, per aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs, ter goedkeuring aan de OVAMmeegedeeld. Bij gebrek aan enige opmerking binnen zestig dagen
na ontvangst, wordt de voorgelegde overeenkomst geacht te zijn goedgekeurd.

Als de OVAM opmerkingen formuleert en de goedkeuring onthoudt, wordt de voorgestelde overeenkomst
geschorst tot op het ogenblik dat de papierproducent en de invoerder, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs,
bijkomende informatie of aanpassingen voorleggen die door de OVAM uitdrukkelijk of, bij gebrek aan enige reactie
binnen zestig dagen na ontvangst, stilzwijgend worden goedgekeurd.

De OVAM kan ter zake modelovereenkomsten en eenheidsprijzen, die aansluiten bij de gemiddelde kostprijs van
de verstrekte diensten, voorstellen.

Afdeling 3.3

Voertuigwrakken
Art. 3.3.1. Voor de toepassing van deze afdeling 3.3 wordt verstaan onder :
1° voertuigproducent :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voertuigen produceert en op de markt brengt in het Vlaamse

Gewest;
2° invoerder :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die voertuigen invoert en op de markt

brengt in het Vlaamse Gewest;
3° tussenhandelaar :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders

voertuigen verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;
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4° eindverkoper :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest voertuigen te koop aanbiedt aan de

consument;
5° voertuig :
ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen, bestemd om aan het wegverkeer deel te

nemen en bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet
meegerekend, (categorie M1) of voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton
(categorie N1);

6° voertuigwrak of afgedankt voertuig :
elk voertuig dat door de houder ervan niet meer gebruikt wordt of kan worden overeenkomstig zijn

oorspronkelijke bestemming en waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Art. 3.3.2. § 1. Het is verboden voertuigwrakken of resten hiervan te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk de

in § 2 van dit artikel vermelde bewerking, gericht op de gehele of gedeeltelijke nuttige toepassing van deze
voertuigwrakken, plaatsvond.

§ 2. De verwerking van voertuigwrakken in daarvoor vergunde inrichtingen dient zo te gebeuren dat :
1° de voertuigwrakken vóór verdere verwerking worden gestript, waaronder verstaan het voertuigwrak ontdoen

van alle vloeistoffen, banden, accu’s, air-conditioningssystemen, airbags, katalysatoren en van andere gevaarlijke
onderdelen en materialen;

2° de materialen en onderdelen van het voertuigwrak op selectieve wijze worden verwijderd en/of verwerkt,
zodat shredderafval niet als gevaarlijk afval wordt aangemerkt.

Art. 3.3.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend
geval :

1° de verplichting van de eindverkopers elk voertuigwrak in ontvangst te nemen dat door de consument wordt
aangeboden bij de aankoop van een voertuig van een overeenstemmende soort als het voertuigwrak; voor de
toepassing van deze bepalingen worden de voertuigen onderverdeeld in de volgende soorten :

- personenwagens bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder
niet meegerekend, (categorie M1);

- bestelwagens en lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton
(categorie N1);

2° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen
voertuigwrakken op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers in te zamelen en aan de producent of de
invoerder aan te bieden;

3° de verplichting van de voertuigproducenten of de invoerders om alle aanvaarde voertuigwrakken bij de
tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te
laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar en de voertuigproducent of invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1
genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van voertuigwrakken voor zoverre voldaan is
aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.3.4. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een
bericht aan te brengen waarop onder de titel ″AANVAARDINGSPLICHT VOERTUIGWRAKKEN″ is aangegeven op
welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.3.5. § 1. De onderdelen van voertuigwrakken dienen als volgt verwerkt :
1° herbruikbare onderdelen worden hergebruikt;
2° niet-herbruikbare onderdelen worden teruggewonnen waarbij, voorzover daartegen geen milieubezwaren

bestaan en onverminderd de eisen inzake veiligheid, de voorkeur wordt gegeven aan recycling.
§ 2. De verwerking van de met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde voertuigwrakken of afgedankte

voertuigen moet ertoe leiden dat de volgende doelstellingen worden bereikt :
1° uiterlijk op 1 januari 2005 moet :
a) minimaal 85 % van het gewicht van alle voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en

teruggewonnen;
b) minimaal 80 % van het gewicht van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en

gerecycled;
2° uiterlijk op 1 januari 2015 moet :
a) minimaal 95 % van het gewicht van alle voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en

teruggewonnen;
b) minimaal 85 % van het gewicht van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en

gerecycled.
Art. 3.3.6. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande

kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
de totale hoeveelheid voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.
§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter

beschikking van de OVAM :
de totale hoeveelheid voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.
§ 3. De voertuigproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het

voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
1° de totale hoeveelheid voertuigen, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het Vlaamse Gewest op

de markt werd gebracht;
2° de totale hoeveelheid voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde voertuigwrakken werden verwerkt;
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4° de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de bewerking van voertuigwrakken, uitgedrukt in
kilogram en opgesplitst per groep van afvalstof als bedoeld in artikel 2.3.1, § 2, 2° die :

a) nuttig werden toegepast;
b) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
c) werden verwijderd door storten.
§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, voertuigproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle andere

informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.3.5 te bereiken doelstelling.

Afdeling 3.4

Rubberbanden
Art. 3.4.1. Voor de toepassing van deze afdeling 3.4 wordt verstaan onder :
1° rubberbandenproducent :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die rubberbanden produceert en op de markt brengt in het Vlaamse

Gewest;
2° invoerder :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die rubberbanden invoert en op de markt

brengt in het Vlaamse Gewest;
3° tussenhandelaar :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders

rubberbanden verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;
4° eindverkoper :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest rubberbanden te koop aanbiedt aan de

consument;
5° voertuig :
ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen, bestemd om aan het wegverkeer deel te

nemen en bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet
meegerekend, (categorie M1) of voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton
(categorie N1);

6° motorrijwiel :
ieder voertuig op twee wielen, al dan niet met zijspan, voorzien van een motor, bestemd om aan het wegverkeer

deel te nemen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 50 km per uur;
7° rubberband :
een band van voertuigen, van autobussen, van lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum

massa van meer dan 3,5 ton, motorrijwielen alsook van landbouwtractoren, landbouwmachines en toestellen voor
openbare werken;

8° afvalband :
elke rubberband die door de houder ervan niet meer gebruikt wordt of kan worden overeenkomstig zijn

oorspronkelijke bestemming en waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
9° terugwinning van energie :
het hoofdgebruik van brandbaar afval als brandstof of een andere wijze van energieopwekking.
Art. 3.4.2. § 1. Het is verboden afvalbanden door storten te verwijderen. Het is tevens verboden afvalbanden te

verwijderen zonder dat voorafgaandelijk enige bewerking gericht op de gehele of gedeeltelijke nuttige toepassing van
deze afvalbanden plaatsvond.

§ 2. De exploitanten van containerparken kunnen de afgifte van afvalbanden op het containerpark weigeren.
§ 3. De verwerking van afvalbanden in daarvoor vergunde inrichtingen dient zo te gebeuren dat :
1° de afvalbanden worden gesorteerd naar volgende categorieën :
a) deze die in aanmerking komen voor rechtstreeks hergebruik als tweedehands;
b) deze die in aanmerking komen voor loopvlakvernieuwing;
c) deze die noch in aanmerking komen voor rechtstreeks hergebruik als tweedehands, noch voor loopvlakver-

nieuwing;
2° de materialen van de afvalbanden die noch in aanmerking komen voor rechtstreeks hergebruik als

tweedehands, noch voor loopvlakvernieuwing;, zullen afgehaald en/of behandeld worden op een selectieve wijze met
het oog op een nuttige toepassing ervan.

Art. 3.4.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend
geval :

1° de verplichting van de eindverkopers elke afvalband in ontvangst te nemen die door de consument wordt
aangeboden bij de aankoop van een rubberband van een overeenkomstige soort als de afvalband; voor de toepassing
van deze bepalingen worden de rubberbanden onderverdeeld in de volgende soorten :

a) rubberbanden van personenwagens bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen,
die van de bestuurder niet meegerekend, (categorie M1);

b) rubberbanden van bestelwagens en lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximummassa van ten
hoogste 3,5 ton (categorie N1);

c) rubberbanden van lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum massa van meer dan 3,5 ton;
d) rubberbanden van motorrijwielen;
e) rubberbanden van landbouwtractoren;
f) rubberbanden van landbouwmachines;
g) rubberbanden van toestellen voor openbare werken;
h) rubberbanden van autobussen;
2° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen afvalbanden

op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers op regelmatige basis in te zamelen en aan de producent of de
invoerder aan te bieden;
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3° de verplichting van de rubberbandenproducenten of de invoerders om alle aanvaarde afvalbanden bij de
tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te
laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar en de rubberbandenproducent of invoerder worden voor de uitvoering van de onder de
§ 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van afvalbanden voor zoverre voldaan is aan
de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.4.4. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een
bericht aan te brengen waarop onder de titel ″AANVAARDINGSPLICHT AFVALBANDEN″ is aangegeven op welke
wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.4.5. De verwerking van de met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde afvalbanden moet ertoe
leiden dat de volgende doelstellingen uiterlijk op 1 januari 2000 worden bereikt :

1° rond de 100 % van de afvalbanden worden ingezameld;
2° van ten minste 25 % van de ingezamelde afvalbanden, uitgedrukt in gewicht, wordt het loopvlak vernieuwd;
3° ten minste 65 % van de ingezamelde afvalbanden, uitgedrukt in gewicht, worden nuttig toegepast op een andere

wijze dan door loopvlakvernieuwing.
Art. 3.4.6. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande

kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.
§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter

beschikking van de OVAM :
de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.
§ 3. De rubberbandenproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het

voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
1° de totale hoeveelheid rubberbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het Vlaamse Gewest

in verbruik werd gebracht;
2° de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbanden werden verwerkt;
4° de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van afvalbanden, uitgedrukt in kilogram,

die :
- een nieuw loopvlak kregen;
- nuttig werden toegepast;
- werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
- werden verwijderd door storten.
§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, rubberbandenproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle

andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.4.5 te bereiken
doelstelling.

Afdeling 3.5

Bruin- en witgoed
Art. 3.5.1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
1° bruin- of witgoedproducent :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer van de volgende elektrische toestellen produceert en

op de markt brengt in het Vlaamse Gewest :
a) witgoed :
- koel- en vriestoestellen : koelkasten, diepvriezers, klimaatregelingsapparaten;
- groot witgoed : fornuizen, wasmachines, afwasmachines, droogzwierders, droogkasten, waterverwarmers;
- klein witgoed : grill- en bakoven, dampkappen, microgolfovens en andere ovens, draagbare verwarmingsappa-

raten;
b) beeldbuishoudend bruingoed :
televisies, monitoren van computers;
c) niet-beeldbuishoudend bruingoed :
radio’s, versterkers, tuners, cassettedeck, platenspeler, cd-speler, videorecorder, videocamera, computer en

-randapparatuur, telefoon- en faxtoestellen, kopieerapparaten, printers, mobilofoons, luidsprekers;
d) klein huishoudelijk apparatuur :
waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers en blenders, tuingereedschappen, stofzuigers, naaimachines,

strijkijzers, haardrogers, scheerapparaten;
2° invoerder :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die een of meer van de sub 1° genoemde

elektrische toestellen invoert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;
3° tussenhandelaar :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders een of

meer van de sub 1° genoemde elektrische toestellen verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;
4° eindverkoper :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een of meer van de sub 1° genoemde

elektrische toestellen te koop aanbiedt aan de consument;
5° bruin- of witgoed :
elk van de sub 1° genoemde elektrische toestellen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen

of zich moet ontdoen;
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6° kringloopcentrum :
een rechtspersoon die over een inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een afgebakend

verzorgingsgebied ten minste bruin- en witgoed inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met als hoofddoel deze
afvalstoffen voor producthergebruik en vervolgens voor materiaalhergebruik geschikt te maken;

7° recyclingspercentage :
het relatieve gewicht van de afvalstoffen, onderverdeeld per materiaalsoort zoals bedoeld in artikel 3.5.6, die

werkelijk tot grondstof of product gerecycleerd worden, ten opzichte van het totale gewicht van de overeenkomstige
materiaalsoort van het niet herbruikbare bruin- of witgoed dat werd ingezameld;

8° (H)CFK’s :
alle ozon-afbrekende stoffen zoals opgenomen in bijlage I bij de EU-verordening 3093/94 van 15 december 1994.
Art. 3.5.2. § 1. Het in toepassing van de aanvaardingsplicht in ontvangst genomen bruin- of witgoed alsook het

door of in opdracht van de gemeenten ingezamelde bruin- of witgoed, wordt met het oog op het hergebruik vooreerst
gescheiden in herbruikbaar bruin- en witgoed enerzijds en niet-herbruikbaar bruin- of witgoed anderzijds.

§ 2. De eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders alsook de gemeenten kunnen voor de in § 1
genoemde scheiding een beroep doen op door de administrateur-generaal van de OVAM erkende kringloopcentra.

§ 3. Om voor de verwerking bedoeld in § 2 te kunnen worden erkend dient het kringloopcentrum te voldoen aan
de volgende erkenningscriteria :

1° het kringloopcentrum dient ten minste de volgende drie doelstellingen te combineren :
a) de zorg voor het milieu door maximaal hergebruik na te streven van de ingezamelde goederen;
b) het ontwikkelen en waarborgen van tewerkstelling voor langdurige werklozen;
c) het niet of slechts beperkt toekennen van vermogensvoordeel aan de vennoten of leden;
voormelde doelstellingen worden opgenomen in de statutaire doelstellingen van de rechtspersoon;
2° het kringloopcentrum dient een rechtspersoonlijkheid te hebben die geen onverenigbaarheid opwerpt met de

sub 1° vermelde doelstellingen;
3° natuurlijke personen die de vereniging of vennootschap kunnen verbinden :
a) dienen hun burgerlijke en politieke rechten te bezitten;
b) mogen de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning, geen effectieve strafrechtelijke

veroordeling hebben opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne in België, noch
wanneer het personen betreft die niet van Belgische nationaliteit zijn, in de staat waarvan zij onderdaan zijn;

4° het kringloopcentrum verbindt er zich toe geen enkele wijziging aan haar statuten door te voeren zonder het
medeweten en het voorafgaand akkoord van de administrateur-generaal van de OVAM;

5° de maatschappelijke zetel van het kringloopcentrum bevindt zich in een gemeente die in het Vlaamse Gewest
is gelegen; de zetel kan niet overgebracht worden naar een plaats buiten het Vlaamse Gewest;

6° het verzorgingsgebied omvat minstens 50.000 inwoners;
7° het kringloopcentrum beperkt zijn activiteiten tot de gemeenten behorend tot zijn verzorgingsgebied zoals

vastgelegd in de erkenning;
in gemeenten niet behorend tot zijn verzorgingsgebied zal het kringloopcentrum geen enkele inzameling van

afvalstoffen organiseren of in haar opdracht doen organiseren;
8° het kringloopcentrum zal geen enkele daad van concurrentie stellen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,

tegenover andere erkende kringloopcentra.
9° de inzameling heeft een permanent karakter;
10° de winkel van het kringloopcentrum is voor iedereen toegankelijk en heeft ruime openingsuren; het

kringloopcentrum beperkt zich tot één sluitingsdag in de week en is wekelijks minstens 24 uren open; op zaterdag of
zondag is het kringloopcentrum minstens 4 uur open;

11° de gecumuleerde winkeloppervlakte van het kringloopcentrum bedraagt minimum 400 m2 en komt overeen
met een equivalent van minimum 1m2 per 250 inwoners in het vastgelegde verzorgingsgebied;

12° in de verkoopsruimte wordt een representatief aanbod van ten minste herbruikbaar bruin- en witgoed te koop
aangeboden;

13° het kringloopcentrum verbindt er zich toe :
a) een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen

activiteiten als kringloopcentrum en is ertoe verplicht om, binnen 30 dagen na het verlenen van de erkenning, het
bewijs over te leggen dat dergelijk verzekeringscontract werd afgesloten;

b) vervolgens, jaarlijks, het bewijs leveren van de voortzetting van het sub a) genoemde verzekeringscontract;
c) op eenvoudige vraag van de OVAMmedewerking te verlenen aan sensibiliserings- en informatiecampagnes die

door de OVAM worden opgezet;
14° het kringloopcentrum bezorgt jaarlijks aan de OVAM een jaarrapport met de door de OVAM gevraagde

informatie.
§ 4. De aanvraag tot erkenning als kringloopcentrum vermeldt :
1° de naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient;
2° het adres van de maatschappelijke, administratieve en exploitatiezetel van het kringloopcentrum;
3° de naam en voornaam van de bestuurders en zaakvoerders en een afschrift van de oprichtingsakte en haar

eventuele wijzigingen, zoals neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank;
4° de nauwkeurige beschrijving van de werking van het kringloopcentrum, verzorgingsgebied, inzamelorganisa-

tie, ophaalmiddelen, aantal personen tewerkgesteld en kwalificaties, openingsuren, financieel- en ondernemingsplan
met prognoses voor de komende drie jaar;

§ 5. De in § 4 bedoelde erkenningsaanvraag wordt behandeld als volgt :
1° de aanvraag wordt in drievoud bij de OVAM ingediend, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager,

gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de
vennootschap kan verbinden;
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2° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM onderzoekt de aanvraag bedoeld sub 1° op haar volledigheid
overeenkomstig het bepaalde in § 4;

a) wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de
indiening van de aanvraag hiervan door bedoeld Afdelingshoofd schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de
inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere toelichting vereisen;

b) wordt de aanvraag volledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening
van de aanvraag door bedoeld Afdelingshoofd bij ter post aangetekende brief hiervan in kennis gesteld;

c) indien het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk veertien
kalenderdagen na de indiening van de aanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de aanvraag geacht volledig
te zijn;

3° binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde
brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, verleent de bevoegde
afdeling van de OVAM advies aan de administrateur-generaal van de OVAM;

4° binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde brief
of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, doet de
administrateur-generaal van de OVAM uitspraak over de aanvraag sub 1°;

5° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM zendt per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen
ontvangstbewijs binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing sub 4° een voor eensluidend
verklaard afschrift ervan aan :

a) de aanvrager;
b) de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement

Leefmilieu en Infrastructuur.
§ 6. De in § 5, sub 4° bedoelde erkenning kan slechts voor een termijn van maximum 5 jaar worden verleend. Elke

erkenningsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te zijn. Een hernieuwing van de
erkenning is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze afdeling 3.5 mogelijk, telkens voor een termijn van
maximum 5 jaar.

§ 7. De erkenning kan door de administrateur-generaal van de OVAM :
1° worden ingetrokken op verzoek van de houder van de goedkeuring;
2° ambtshalve worden ingetrokken of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt

vastgesteld op de voorschriften van dit besluit;
behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de erkenning,

per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte van de voorgenomen
beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de erkenning zich verweren of zijn zaken in orde
brengen.

§ 8. De houder van de in § 5, sub 4° bedoelde erkenning is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend
schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de OVAM :

1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en
BTW-nummer van de houder;

2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke,
de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest.

Art. 3.5.3. § 1. Het is verboden bruin- of witgoed of resten hiervan te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk
enige bewerking gericht op de gehele of gedeeltelijke recycling van het bruin- of witgoed plaatsvond.

§ 2. De verwerking van het bruin- of witgoed, dat na de in artikel 3.5.2 vermelde scheiding overblijft, dient in een
daarvoor vergunde inrichting zo te gebeuren dat :

1° het niet-herbruikbaar bruin- of witgoed wordt ontdaan van de verschillende schadelijke componenten,
inzonderheid die die gevaarlijke stoffen of gevaarlijke mechanische onderdelen bevatten;

PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars en eventueel andere componenten met gevaarlijke stoffen, dienen
selectief te worden gedemonteerd;

de (H)CFK-houdende onderdelen krijgen een specifieke verwerking die gericht is op de gescheiden inzameling
van de nog aanwezige (H)CFK’s; de (H)CFK- bevattende koelvloeistof die zich in het koelcircuit bevindt, wordt
afgetapt en gescheiden in een olie- en een (H)CFK-fractie;

het isolatiemateriaal wordt door middel van een ontgassingssysteem ontdaan van CFK’s;
2° de materialen en onderdelen van het bruin- of witgoed op een selectieve en milieuvriendelijke wijze worden

afgehaald en/of behandeld.
Art. 3.5.4. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend

geval :
1° de verplichting van de eindverkopers elk bruin- of witgoed in ontvangst te nemen dat door de consument wordt

aangeboden bij de aankoop van een elektrisch toestel van een overeenstemmende soort als het bruin- of witgoed;
2° de verplichting van de eindverkopers die een elektrisch toestel als vermeld sub 1° van het artikel 3.5.1 ten huize

van de consument leveren, bij de levering het overeenstemmende bruin- of witgoed ter plaatse bij de consument in
ontvangst te nemen;

3° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen bruin- of
witgoed op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers in te zamelen en aan de bruin- of witgoedproducent of
de invoerder aan te bieden;

4° de verplichting van de bruin- of witgoedproducenten of de invoerders om alle aanvaarde bruin- of witgoed bij
de tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten
te laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar, de bruin- of witgoedproducent en de invoerder worden voor de uitvoering van de onder
de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van bruin- of witgoed voor zoverre
voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.5.5. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een
bericht aan te brengen waarop onder de titel ″AANVAARDINGSPLICHT BRUIN- OF WITGOED″ is aangegeven op
welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.
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Art. 3.5.6. De verwerking van het met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde bruin- of witgoed moet
ertoe leiden dat tegen het jaar 2000 de volgende doelstellingen inzake recyclingspercentages van de afvalstoffen,
voortkomende uit de verwerking van het bruin- of witgoed, worden behaald :

1° voor het ferro-metaal : 95%;
2° voor het non ferro-metaal : 85%;
3° voor de kunststoffen : 20%.
De voormelde doelstellingen gelden voor elk van de subgroepen vermeld in artikel 3.5.1, sub 1°.
Art. 3.5.7. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande

kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.
§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter

beschikking van de OVAM :
de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.
§ 3. De bruin- of witgoedproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het

voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
1° de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de

uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
2° de inrichting(en) waar en de wijze waarop het ingezamelde bruin- of witgoed werd verwerkt;
3° de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van bruin- of witgoed, uitgedrukt in

kilogram en opgesplitst per groep van afvalstof als bedoeld in artikel 3.5.6 die :
a) nuttig werden toegepast;
b) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
c) werden verwijderd door storten.
§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, bruin- of witgoedproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle

andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.5.6 te bereiken
doelstelling.

Afdeling 3.6

Accu’s en batterijen
Art. 3.6.1. Voor de toepassing van deze afdeling 3.6 wordt verstaan onder :
1° batterijenproducent :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die accu’s of batterijen produceert en op de markt brengt in het

Vlaamse Gewest;
2° invoerder :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die accu’s of batterijen invoert en op de

markt brengt in het Vlaamse Gewest;
3° tussenhandelaar :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders accu’s

of batterijen verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;
4° eindverkoper :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest accu’s of batterijen te koop aanbiedt aan

de consument;
5° accu of batterij :
bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit één of

meer primaire (niet-oplaadbare) cellen of secundaire (oplaadbare) cellen;
6° afvalbatterij :
elke accu of batterij waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
7° inzamelpercentage :
het relatieve gewicht van gebruikte accu’s en batterijen die werden ingezameld ten opzichte van het totaal gewicht

van accu’s en batterijen die door de producent en de invoerder gedurende eenzelfde periode in verbruik werden
gebracht;

8° recyclingspercentage :
het relatieve gewicht van de afvalstoffen die werkelijk tot grondstof of product gerecycleerd worden, ten opzichte

van het totale gewicht van de afvalbatterijen die werden ingezameld.
Art. 3.6.2. Het is verboden afvalbatterijen te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk enige bewerking gericht op

de gehele of gedeeltelijke recycling van de afvalbatterijen plaatsvond.
Art. 3.6.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend

geval :
1° de verplichting van de eindverkopers elke afvalbatterij in ontvangst te nemen die door de consument wordt

aangeboden;
2° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen afvalbatterijen

op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers op regelmatige basis in te zamelen en aan de producent of de
invoerder aan te bieden;

3° de verplichting van de batterijenproducenten of de invoerders om alle aanvaarde afvalbatterijen bij de
tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te
laten verwerken in een daarvoor vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar en de batterijenproducent of invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1
genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van accu’s en batterijen voor zoverre voldaan is
aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.
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Art. 3.6.4. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een
bericht aan te brengen waarop onder de titel ″AANVAARDINGSPLICHT AFVALBATTERIJEN″ is aangegeven op
welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.6.5. De met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde afvalbatterijen moet ertoe leiden dat de
volgende doelstellingen uiterlijk in het jaar 2000 worden bereikt :

1° een inzamelpercentage van 75 % voor batterijen en van 95 % voor accu’s;
2° een recyclingspercentage van de afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van de afvalbatterijen van 50 %.
Art. 3.6.6. § 1. De batterijenproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over

het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :
1° de totale hoeveelheid accu’s en batterijen, uitgedrukt in kilogram, die in het Vlaamse Gewest in verbruik werd

gebracht, opgesplitst naar elk van de volgende soorten :
a) zink-bruinsteenbatterijen;
b) alkali-mangaanbatterijen;
c) kwikoxydebatterijen;
d) zilveroxydebatterijen;
e) zink-luchtbatterijen;
f) nikkel-cadmiumbatterijen;
g) overige batterijen;
h) accu’s;
2° de totale hoeveelheid afvalbatterijen, uitgedrukt in kilogram, die in het kader van de uitoefening van de

aanvaardingsplicht werd ingezameld, opgesplitst naar de soorten vermeld sub 1°;
3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbatterijen werden verwerkt;
4° de hoeveelheid gerecycleerde afvalstoffen.
§ 2. De eindverkoper, tussenhandelaar, batterijenproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle andere

informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig dit besluit te bereiken doelstelling.

HOOFDSTUK 4. — Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen

Afdeling 4.1

Algemene bepalingen
Art. 4.1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1° lijst :
de lijst, bedoeld in artikel 11 van het afvalstoffendecreet, zoals opgenomen als bijlage 4.1 bij dit besluit;
2° gebruikscertificaat :
het door de OVAM verleende certificaat dat voor het gebruik van bepaalde afvalstoffen als secundaire grondstof

de conformiteit met de gestelde voorwaarden attesteert;
3° werk :
waterwerk, dijklichaam, wegenbouwkundig werk, bouwwerk of bouwkundig grondwerk die duidelijk fysisch of

planmatig te onderscheiden zijn van de bodem;
4° bouwstof :
stof, bestemd om in een werk te worden gebruikt;
5° vormgegeven bouwstof (V-bouwstof) :
bouwstof die aan de volgende criteria voldoet :
a) een lichaam dat minstens een kubus van 40 mm zijde kan omvatten of bij andere productgeometrie een

vergelijkbare oppervlakte bezit;
b) een druksterkte van minstens 4 N/mm2 bepaald volgens de proefmethode N 51.08 uitgegeven door het

Wegenfonds of volgens het onderzoeksverslag RV 13/81 van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw;
c) een oppervlaktegerelateerde afgifte zoals bepaald volgens de procedure NEN 7345;
d) een maximum massaverlies van 30 gram/m2 bepaald volgens de procedure NEN 7345 bezitten;
6° niet-vormgegeven bouwstof (NV-bouwstof) :
bouwstof die niet aan alle criteria van een V-bouwstof voldoet;
7° type I-toepassing :
toepassing van een vormgegeven bouwstof die geen type II-toepassing is;
8° type II-toepassing :
toepassing van een vormgegeven bouwstof boven het maaiveld, waarbij de bouwstof alleen bevochtigd kan

worden door neerslag en vochtige lucht, alsmede de toepassing van een vormgegeven bouwstof in de bovenste laag
van een wegdek, waarbij die bouwstof zichtbaar blijft;

9° meststof of bodemverbeterend middel :
elke stof waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie wordt toegeschreven zoals

bedoeld in het koninklijk besluit van 6 oktober 1977 betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende
middelen;

10° achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit :
de achtergrondwaarden zoals bedoeld in het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en zijn

uitvoeringsbesluiten;
11° slib :
- zuiveringsslib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk of stedelijk afvalwater en van andere

zuiveringsinstallaties voor afvalwater van soortgelijke samenstelling als huishoudelijk en stedelijk afvalwater;
- zuiveringsslib van septic tanks en andere soortgelijke installaties voor de behandeling van afvalwater;
- ander zuiveringsslib;
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12° behandeld slib :
slib dat is behandeld langs biologische, chemische of thermische weg, door langdurige opslag of volgens enig

ander geschikt procédé, om de vergistbaarheid en de hyginische bezwaren tegen het gebruik ervan aanzienlijk te
verminderen, zoals nader bepaald in subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit;

13° cultuurgrond :
grond zoals bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het milieu tegen de

verontreiniging door meststoffen gewijzigd bij decreet van 20 december 1995;
14° bodem :
de bodem zoals gedefinieerd in het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering;
15° afgewerkte olie :
alle soorten smeer- of industriële olie, op minerale basis, die ongeschikt zijn geworden voor het gebruik waarvoor

zij oorspronkelijk waren bestemd, in het bijzonder afgewerkte olie van verbrandingsmotoren en transmissiesystemen,
alsmede minerale olie voor machines, turbines en hydraulische systemen;

16° regeneratie van afgewerkte olie :
elk procédé dat door middel van zuivering van afgewerkte olie, met name door afscheiding van verontreinigingen,

oxidatieproducten en additieven, basisolie oplevert;
17° onbehandeld houtafval en houtafval vergelijkbaar met onbehandeld houtafval :
a) natuurlijk stukhout, schors inbegrepen, bijvoorbeeld in de vorm van spaanders, borstelhoutjes of -stelen;
b) natuurlijk hout in de vorm van zaagresten en -meel, krullen, slijpstof of schorsdeeltjes;
c)multiplex, spaanplaten, vezelplaten of ander verlijmd hout evenals resten ervan inzoverre zij geen andere stoffen

bevatten of ermee bekleed zijn.
Art. 4.1.2. § 1. De afvalstoffen voorkomend op de lijst in bijlage 4.1 bij dit besluit mogen als secundaire grondstoffen

worden gebruikt indien zij voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik vastgesteld door dit
hoofdstuk 4.

In de eerste kolom van voormelde lijst wordt de benaming van de afvalstof gegeven, in de tweede kolom de
herkomst en de omschrijving van de afvalstof en in de derde kolom de verwijzing naar de voorwaarden inzake
samenstelling en/of gebruik.

§ 2. In voorkomend geval is in de derde kolom van de in § 1 genoemde lijst aangegeven dat een gebruikscertificaat,
dat de conformiteit met de gestelde voorwaarden attesteert, verplicht is gesteld.

Art. 4.1.3. De houder van afvalstoffen die als secundaire grondstoffen mogen worden gebruikt, dient bij de levering
van elk van deze afvalstoffen de voorwaarden voor gebruik als secundaire grondstoffen, zoals vastgesteld door dit
besluit, schriftelijk mee te delen aan de gebruiker.

Art. 4.1.4. De secundaire grondstoffen worden minstens eenmaal per jaar bemonsterd en geanalyseerd door een
overeenkomstig afdeling 7.1 van dit besluit erkend laboratorium. Afhankelijk van de herkomst kan in overleg met de
OVAM de parameterlijst, zoals bepaald in de bijlagen 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 beperkt worden. De analysegegevens worden
bij de producent van de secundaire grondstof gedurende 5 jaar ter beschikking gehouden van de toezichthoudende
ambtenaren.

Art. 4.1.5. De stoffen die als secundaire grondstof worden gebruikt behouden hun aard van afvalstof en blijven aan
de reglementering van afvalstoffen onderworpen tot op het ogenblik :

1° dat zij bij de derden die ze hergebruiken worden afgeleverd, in het geval het gaat om afvalstoffen die zonder
enige voorbehandeling opnieuw kunnen worden hergebruikt;

2° dat zij zijn omgevormd, in het geval waarin het gaat om afvalstoffen die slechts na voorbehandeling kunnen
worden hergebruikt.

Afdeling 4.2

Voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik

Onderafdeling 4.2.1.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als meststof,of als bodemverbeterend middel
Art. 4.2.1.1. § 1. De voorwaarden om afvalstoffen als secundaire grondstof te gebruiken in of als meststof of

bodemverbeterend middel zijn onverminderd de voorwaarden opgelegd door of met toepassing van het decreet van
23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen :

1° de voorwaarden inzake samenstelling, met name de maximum gehalten aan verontreinigende stoffen zoals
bepaald in bijlage 4.2.1.A;

2° de voorwaarden inzake gebruik, met name de maximaal toelaatbare dosering zoals bepaald in bijlage 4.2.1.B;
indien meer dan één secundaire grondstof gebruikt wordt, mag de som van de toegevoegde metalen de maximaal
toelaatbare dosering niet overschrijden.

§ 2. Voor behandeld slib gelden daarenboven de in deze onderafdeling vastgestelde voorwaarden.
Art. 4.2.1.2. De gebruikers van behandeld slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van

afvalwater, aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren, mogen met ingang van 1 december 1999 dit slib niet
toepassen op cultuurgrond gelegen in het Vlaamse Gewest.

De in het eerste lid bedoelde verbodsbepaling is evenwel niet van toepassing wanneer bedoeld slib
voorafgaandelijk in die mate werd behandeld dat de wateroplosbare vormen van de nutrinten stikstof en fosfor in het
behandelde slib met ten minste 85 % ten opzichte van het gehalte in het onbehandeld slib zijn gereduceerd, en dit bij
gebruik bij een normale bodem-pH van 7,0.

Art. 4.2.1.3. § 1. De producenten van behandeld slib verstrekken aan de gebruikers alle informatie over de
slibanalyse, zoals bepaald in subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit. De bemonstering en analyse van behandeld slib gebeurt
door een overeenkomstig de afdeling 7.1 van dit besluit erkend laboratorium volgens de bepalingen vastgesteld in
subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit.

§ 2. De producenten van behandeld slib registreren de volgende gegevens :
1° de hoeveelheden geproduceerd slib;
2° de hoeveelheden aan de landbouw geleverd slib;
3° de samenstelling en eigenschappen van het slib, zoals bepaald in subbijlage 4.2.1.C;
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4° de behandelingsmethode, zoals bepaald in subbijlage 4.2.1.C;
5° de namen en adressen van de ontvangers van het slib en de plaatsen waar het slib wordt gebruikt.
De geregistreerde gegevens worden gedurende 5 jaar ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthou-

dende ambtenaren.
§ 3. De gebruikers van behandeld slib mogen dat slib enkel op cultuurgrond toepassen als aan de volgende

voorwaarden is voldaan :
1° de concentraties in de cultuurgrond bepaald volgens de subbijlage 4.2.1.C overschrijden voor geen enkel metaal

de concentraties vastgesteld door bijlage 4.2.3;
2° de bodem bezit een pH-waarde hoger dan 5;
3° het gebruik dient zodanig te geschieden dat met de voedingsbehoeften van de planten rekening wordt

gehouden en de kwaliteit van de bodem, oppervlaktewater en grondwater niet wordt aangetast;
4° de voorwaarden opgelegd door of met toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming

van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
5° vooraleer over te gaan tot het gebruik van slib, dienen de desbetreffende bodems door een milieudeskundige,

met toepassing van titel II van het VLAREM erkend in de discipline bodem, geanalyseerd overeenkomstig de
bepalingen van subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit;

een nieuwe bodemanalyse dient te gebeuren telkens nadat een slibdosering van 20 ton droge stof per hectare is
toegepast.

§ 4. Het gebruik van behandeld slib is verboden :
1° op weideland dat wordt beweid of op velden voor de teelt van voedergewassen als die voedergewassen worden

geoogst vóór het verstrijken van een wachttermijn van tenminste 6 weken;
2° op groente- en fruitaanplant, met uitzondering van de aanplant van fruitbomen gedurende de groeiperiode;
3° op bodems die bestemd zijn voor de teelt van groenten of vruchten die normaliter in rechtstreeks contact met

de bodem staan en die normaliter rauw worden geconsumeerd, gedurende een periode van 10 maanden voorafgaand
aan de oogst en tijdens de oogst zelf;

4° in waterwingebieden alsook in beschermingszones type I en II afgebakend met toepassing van het decreet van
24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

Onderafdeling 4.2.2.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als bouwstof
Art. 4.2.2.1. De voorwaarden om afvalstoffen als secundaire grondstof te gebruiken in of als bouwstof zijn :
1° de voorwaarden inzake samenstelling, uitgedrukt als maximale totaalconcentratie en maximale uitloogbaarheid

van verontreinigende stoffen, voor gebruik in of als NV-bouwstoffen zoals bepaald in bijlage 4.2.2.A; de waarden voor
de maximale uitloogbaarheid gelden voor een standaardgebruik waarbij de toepassingshoogte van de NV-bouwstof
gemeten loodrecht op het aardoppervlak 0,7 m bedraagt, de soortelijke dichtheid 1.550 kg/m3 is en de effectieve
infiltratie in het bouwwerk 300 mm/j bedraagt;

2° de voorwaarden inzake samenstelling, uitgedrukt als maximale totaalconcentratie en maximale uitloogbaarheid
van verontreinigende stoffen, voor gebruik in of als V-bouwstoffen zoals bepaald in bijlage 4.2.2.B; de waarden voor de
maximale uitloogbaarheid gelden voor een type I-toepassing waarbij de toepassingsdikte van de bouwstof 0,3 m
bedraagt en de soortelijke dichtheid 1.550 kg/m3.

3° voor afvalstoffen, gebruikt in V-bouwstoffen, moet de dosering van de afvalstof gebaseerd zijn op de technische
eigenschappen van de afvalstof en/of technische vereisten van de V-bouwstof en geenszins op de concentraties,
bepaald in bijlage 4.2.2.B.

Art. 4.2.2.2. § 1. De in artikel 4.2.2.1 genoemde voorwaarden inzake de maximale uitloogbaarheid van
verontreinigende stoffen en de voorwaarden inzake de maximale totaalconcentratie aan organische stoffen gelden als
dwingende waarden.

De voorwaarden inzake de maximale totaalconcentratie aan metalen gelden als richtwaarden.
§ 2. Afvalstoffen die niet aan de gestelde voorwaarden inzake maximale uitloogbaarheid en/of maximale

totaalconcentratie aan zware metalen voldoen, kunnen in welbepaalde specifieke toepassingen en mits aanvullende
voorwaarden toch als secundaire grondstof voor het gebruik in of als bouwstof worden toegelaten. Aan de eisen inzake
maximale immissie in de bodem, zoals vermeld in subbijlage 4.2.2.C, aan de maximale totaalconcentraties aan
organische componenten en aan andere geldende milieukwaliteitsdoelstellingen moet steeds worden voldaan.

De specifieke toepassingen en de daarbij geldende aanvullende voorwaarden worden uitdrukkelijk in het
gebruikscertificaat vermeld.

§ 3. Afvalstoffen die niet voldoen aan de in § 1 gestelde voorwaarden, maar wel voldoen aan de bepalingen van
§ 2 kunnen slechts worden gebruikt in hoeveelheden van ten minste 10.000 m3 aaneensluitend in een werk.

Art. 4.2.2.3. § 1. Beton- en/of metselwerkpuin voortkomend uit bouw- en sloopwerken, kunnen als NV-bouwstof
en in V-bouwstof gebruikt worden op voorwaarde dat :

1° ze voldoen aan de bepalingen van de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2;
2° mengpuin en metselwerkpuin een massa- en volumepercentages niet-steenachtige materialen van maximaal

1 % bevatten, met name gips, rubber, plastic, isolatie, roofing of andere verontreinigingen;
3° betonpuin maximaal 0,5 % in massa- en volumepercentages niet-steenachtige materialen bevat; niet-

steenachtige materialen zijn : gips, rubber, plastic, isolatie, roofing, bitumen of andere niet-gevaarlijke verontreinigende
stoffen;

4° ze maximaal 0,5 % in massa- en volumepercentages organisch materiaal bevatten, met name hout, plantenresten
of andere verontreinigingen;

5° ze geen vrije asbestvezels of asbeststof bevatten.
§ 2. Asfaltpuin en freesasfalt die voortkomen uit sloopwerken kunnen als NV-bouwstof en in V-bouwstof gebruikt

worden op voorwaarde dat :
1° ze voldoen aan de bepalingen van de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2 met uitzondering voor de parameter minerale

olie;
2° ze maximaal 1 % zowel in massa- als in volumepercentages niet-steenachtige materialen, met name gips, rubber,

plastic, isolatie, roofing of andere verontreinigingen bevatten;
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3° ze maximaal 0,5 % zowel in massa- als in volumepercentages organisch materiaal, met name hout, plantenresten
of andere verontreinigingen bevatten.

§ 3. Puinzand afkomstig van het zeven/breken van beton- en/of metselwerkpuin en asfaltpuin kan als
NV-bouwstof en in V-bouwstof gebruikt worden op voorwaarde dat het :

1° voldoet aan de bepalingen van de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2;
2° maximaal 1 % zowel in massa- als in volumepercentages niet-steenachtige materialen, met name gips, rubber,

plastic, isolatie, roofing of andere verontreinigingen bevat;
3° maximaal 0,5 % zowel in massa- als in volumepercentages organisch materiaal, met name hout, plantenresten

of andere verontreinigingen bevat.

Onderafdeling 4.2.3.

Voorwaarden voor het gebruik als bodem
Art. 4.2.3.1. De voorwaarden om afvalstoffen als secundaire grondstoffen te gebruiken als bodem zijn,

onverminderd de geldende voorwaarden voor bodem, de voorwaarden inzake samenstelling en concentratie van
verontreinigende stoffen voor gebruik als bodem, zoals bepaald in bijlage 4.2.3 bij dit besluit.

Onderafdeling 4.2.4.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen
Art. 4.2.4.1. Behandelde afgewerkte olie mag als secundaire grondstof als smeermiddel worden hergebruikt mits

de gehalten aan verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan die van het overeenstemmende smeermiddelproduct.
Art. 4.2.4.2. Behandelde vervuilde solventen mogen als secundaire grondstof als solventen worden hergebruikt

mits de gehalten aan verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan die van het overeenstemmende solventenproduct.
Art. 4.2.4.3. Behandelde vervuilde koelvloeistoffen en remvloeistoffen mogen als secundaire grondstof als

koelvloeistoffen en remvloeistoffen worden hergebruikt mits de gehalten aan verontreinigende stoffen niet hoger zijn
dan die van het overeenstemmende product.

Onderafdeling 4.2.5.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als brandstof
Art. 4.2.5.1. § 1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het artikel 5.5.1.3 mag behandelde afgewerkte

olie als secundaire grondstof als brandstof worden gebruikt in een met olie gestookte verbrandingsinrichting mits de
samenstelling ervan voldoet aan de volgende criteria :

parameter grenswaarde aanbevolen analysemethoden (1)

Vlampunt ≥ 55 ° C NBN T 52-110
AAC 2\III\C

Watergehalte ≤ 1,2 % (m/m) ASTM D1744
AAC 2\III\E

Sediment ≤ 0,5 % (m/m) NBN T 52-081
ASTM D 473
AAC 2\III\A

Zwavelgehalte ≤ 0,3 % (m/m) NBN T 52-046 (ontsluiting)
ASTM D 808 (ontsluiting)
AAC 2\III\D

Totale organische halogeenverbin-
dingen (EOX)

≤ 0,1 % (m/m) AAC 3\P
ASTM D 808 (ontsluiting)

gehalte aan polychloorbifenylen
(PCB) /polychloortrifenylen (PCT)
gehalte (congeneer specifieke PCB-
bepaling)

≤ 1 mg/kg AAC 3\A\II

Organische solventen
(aspecifiek)

≤ 2 % (m/m) AAC 3\Q

Zware metalen (2) :
som van Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en V

≤ 60 mg/kg

(1) Aanbevolen analysemethoden :
- indien nieuwe uitgaven van de vermelde normen verschijnen, gelden de nieuwe uitgaven;
- AAC : afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM.
(2) De concentratie voor zware metalen geldt voor het metaal en de verbindingen ervan, uitgedrukt als metaal.
Voormelde grenswaarden worden, het watergehalte uitgezonderd, bepaald op het monster zonder vrij water.
§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1, geldt gedurende een overgangstermijn tot 1 januari 1999, voor de

parameter zwavelgehalte voor bestaande verbrandingsinrichtingen de volgende grenswaarde :
zwavelgehalte : ≤ 1,0 % (m/m).
Art. 4.2.5.2. Onbehandeld houtafval en houtafval vergelijkbaar met onbehandeld houtafval mag als secundaire

grondstof worden gebruikt als brandstof in een met hout of steenkool gestookte verbrandingsinrichting mits voldaan
is aan de milieuvoorwaarden die voor deze hout- respectievelijk steenkoolverbrandingsinrichting door titel II van het
VLAREM zijn vastgesteld.

Art. 4.2.5.3. § 1. Gedroogd slib afkomstig van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties mag als secundaire
grondstof als brandstof worden gebruikt in een met steenkool gestookte verbrandingsinrichting mits voldaan is aan de
milieuvoorwaarden die voor deze steenkoolverbrandingsinrichting door titel II van het VLAREM gesteld zijn en mits
de samenstelling van het gedroogde slib voldoet aan de volgende grenswaarden :
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parameter grenswaarde

zwavelgehalte ≤ 15.000 mg/kg droge stof mits de stookinstallatie met
een ontzwavelingstrap is uitgerust

totale organische halogeenverbindingen (EOX) ≤ 0,1 % (m/m)

gehalte aan polychloorbifenylen (PCB)
/polychloortrifenylen (PCT) gehalte (congeneer speci-
fieke PCB-bepaling)

≤ 1 mg/kg droge stof

arseen ≤ 100 mg/kg droge stof

cadmium ≤ 8 mg/kg droge stof

kwik ≤ 2 mg/kg droge stof

lood ≤ 500 mg/kg droge stof

zware metalen :
som van Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en V

- geen normering indien de vlieg- en bodemas met
toepassing van dit besluit als secundaire grondstof in
vormgegeven bouwstof wordt aangewend
- ≤ 900 mg/kg droge stof, in de andere gevallen

fluoriden ≤ 1.000 mg/kg droge stof

chloriden ≤ 4.000 mg/kg droge stof

drogestofgehalte ≥ 85 %

bovenste verbrandingswarmte
(warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding met
zuurstof bij constant volume waarbij na afloop het
water gecondenseerd wordt)

≤ 10 MJ/kg

§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1 mag bedoeld gedroogd slib tot 31 december 2000 als secundaire
grondstof als brandstof worden gebruikt in een met steenkool gestookte verbrandingsinrichting die niet met een
ontzwavelingstrap is uitgerust. Gedurende deze overgangstermijn gelden de grenswaarden zoals bepaald in § 1.

Afdeling 4.3

Gebruikscertificaat

Art. 4.3.1. De houder die een afvalstof als een secundaire grondstof, waarvoor volgens de lijst als bijlage 4.1 een
gebruikscertificaat verplicht is, wenst te gebruiken of te laten gebruiken, stuurt bij aangetekende brief een aanvraag tot
het bekomen van een gebruikscertificaat naar de OVAM.

De houder maakt gebruik van het standaardformulier, waarvan het model is vastgesteld in bijlage 4.3 bij dit
besluit.

Art. 4.3.2. § 1. De in artikel 4.3.1 genoemde aanvraag bevat ten minste de volgende stukken en gegevens :
1° het volledig ingevulde standaardformulier;
2° een kopie van de milieuvergunning voor het proces waaruit de afvalstof vrijkomt, indien van toepassing;
3° een overzicht van het productieproces met aanduiding van de stappen waarbij de afvalstof vrijkomt;
4° een bemonsterings- en analyseverslag van de afvalstof door een erkend laboratorium; als de afvalstof met

andere stoffen verwerkt wordt tot een V-bouwstof, is een aanvullend bemonsterings- en analyseverslag van de
V-bouwstof noodzakelijk;

5° een opsomming van de gebruiksmogelijkheden van de afvalstof als secundaire grondstof.
§ 2. Bij wijze van overgangsregeling worden de bemonsterings- en analyseverslagen die vóór de inwerkingtreding

van dit besluit aan de OVAM zijn bezorgd als rechtsgeldig aangezien voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf
de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.3.3. § 1. Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag, verklaart de OVAM de aanvraag al dan
niet ontvankelijk en volledig en betekent dat aan de aanvrager. Wanneer de aanvrager geen betekening heeft ontvangen
binnen 45 kalenderdagen na het versturen van de aanvraag, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk en volledig te zijn.

§ 2. Indien de OVAM bij een onvolledige aanvraag om aanvullingen verzoekt, wordt de termijn van § 1 gestuit. De
aanvullingen worden opnieuw per aangetekende brief naar de OVAM gestuurd. Een nieuwe termijn overeenkomstig
§ 1 begint te lopen vanaf de ontvangst van de aanvullingen.

§ 3. Indien de aanvraag ontvankelijk en volledig is, doet de OVAM uitspraak uiterlijk 90 kalenderdagen na de
datum van de betekening van de ontvankelijk- en volledigheid.

§ 4. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, bepaald in dit besluit, dan wordt het gebruikscertificaat
afgeleverd voor een termijn van maximum 5 jaar. Indien een kortere termijn wordt bepaald, moet deze gemotiveerd
worden. De OVAM verzendt de beslissing uiterlijk 14 kalenderdagen na de beslissing aan de aanvrager.

§ 5. Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit besluit, wordt het gevraagde
gebruikscertificaat geweigerd. De weigering wordt gemotiveerd. Uiterlijk 14 kalenderdagen na de beslissing zendt de
OVAM een voor eensluidend afschrift ervan aan de aanvrager.

De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen indien hij kan bewijzen dat de afvalstof zodanig is gewijzigd dat
aan de voorwaarden is voldaan. De procedure voor het bekomen van het gebruikscertificaat wordt hervat.
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Art. 4.3.4. § 1. Het gebruikscertificaat bevat de volgende vermeldingen :
1° dossiernummer;
2° identificatie van de houder;
3° naam van de secundaire grondstof en beschrijving van het productieproces waaruit de oorspronkelijke afvalstof

ontstaat;
4° gebruiksgebied voor de secundaire grondstof;
5° samenstelling van de secundaire grondstof;
6° voorwaarden voor het gebruik;
7° verplichtingen inzake analyses en registratie van gegevens;
8° geldigheidstermijn.
Art. 4.3.5. § 1. In de gevallen een dergelijk certificaat is voorgeschreven, hoort bij de secundaire grondstof altijd een

kopie van het gebruikscertificaat.
§ 2. Voor niet verpakte secundaire grondstoffen legt de gebruiker, op verzoek, een kopie van het gebruikscertificaat

voor aan de toezichthoudende ambtenaren.
§ 3. Voor verpakte secundaire grondstoffen staan de gegevens van het gebruikscertificaat op de verpakking.
Art. 4.3.6. § 1. Indien uit controles van de toezichthoudende ambtenaren blijkt dat de secundaire grondstof niet

voldoet aan de voorwaarden van dit besluit, schorst de OVAM, op verzoek van de toezichthoudende ambtenaren, het
gebruikscertificaat. De OVAM betekent de gemotiveerde schorsingsbeslissing binnen de 14 kalenderdagen na de
uitspraak aan de houder van het gebruikscertificaat.

§ 2. Vanaf de ontvangst van de schorsingsbeslissing beschikt de houder van het gebruikscertificaat over
30 kalenderdagen om zijn verweermiddelen aangetekend aan de OVAM te sturen. Bij overschrijding van deze termijn
heft de OVAM het gebruikscertificaat op. De OVAM betekent de opheffingsbeslissing aan de houder van het
gebruikscertificaat binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de uitspraak.

§ 3. De OVAM maakt de schorsing ongedaan of heft het gebruikscertificaat op binnen 60 kalenderdagen na de
ontvangst van de verweermiddelen. De OVAM betekent de gemotiveerde beslissing aan de houder van het
gebruikscertificaat binnen 14 kalenderdagen na de uitspraak.

§ 4. Bij ontbreken van een beslissing van de OVAM binnen de termijn wordt de schorsing stilzwijgend opgeheven.
Art. 4.3.7. De verleende, geschorste en opgeheven gebruikscertificaten worden als uittreksel in het Belgisch

Staatsblad gepubliceerd.

HOOFDSTUK 5. — Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen

Afdeling 5.1

Algemene bepalingen

Onderafdeling 5.1.1

Definities en toepassingsgebied
Art. 5.1.1.1. § 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 5 wordt verstaan onder :
1° locatie of milieutechnische eenheid :
verschillende inrichtingen, met inbegrip van hun exploitatieterrein en de overige onroerende goederen waarmee

zij verbonden zijn, die als een geheel moeten worden beschouwd met het oog op het beoordelen van het nadeel dat zij
kunnen berokkenen aan mens of milieu;

een gegeven dat kan wijzen op de aanwezigheid van een milieutechnische eenheid is de onderlinge geografische,
materiële of operationele samenhang van inrichtingen, die gepaard gaat met een relatieve afscheiding van het geheel
van deze inrichtingen ten opzichte van andere inrichtingen;

het feit dat verschillende inrichtingen een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat zij een
milieutechnische eenheid kunnen vormen;

2° ophaler :
elke natuurlijke of rechtspersoon die met eigen middelen of door tussenkomst van een vervoerder, afvalstoffen

inzamelt of laat inzamelen en/of overbrengt of laat overbrengen van de ene locatie naar de andere en elke handelaar
of makelaar die voor derden regelingen treft voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen;

3° vervoerder :
elke natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van een ophaler het vervoer van afvalstoffen van de ene naar de

andere locatie verricht;
4° bestemmeling :
de verwerker van de afvalstoffen of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen van derden tijdelijk

opslaat op een bepaalde locatie;
5° ophaling :
het in ontvangst nemen van afvalstoffen bij de houder en de fysische overbrenging ervan naar de bestemming,

ongeacht de hierbij aangewende vaste of mobiele middelen.
§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk 5 zijn niet van toepassing op dierlijk afval zoals bedoeld in het besluit van

de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval.

Onderafdeling 5.1.2

Erkenning van ophalers
Art. 5.1.2.1. § 1. Overeenkomstig het artikel 14, § 2 van het afvalstoffendecreet zijn de natuurlijke personen of

rechtspersonen die afvalstoffen inzamelen of ophalen, huishoudelijke afvalstoffen die door de gemeente huis-aan-huis worden
opgehaald uitgezonderd, alsook de handelaars of makelaars die ten behoeve van anderen regelingen treffen voor de
verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen, onderworpen aan een door de Vlaamse regering te verlenen erkenning.

§ 2. Voor de volgende afvalstoffen wordt de in § 1 bedoelde erkenning verleend volgens de voorwaarden bepaald
in deze onderafdeling 5.1.2 :

1° gevaarlijke afvalstoffen;
2° afgewerkte olie;
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3° klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong (KGA) dat niet door de gemeente huis-aan-huis wordt
opgehaald;

4° risicohoudend medisch afval zoals gedefinieerd in artikel 5.5.3.2.
Voor de overige afvalstoffen wordt de in § 1 bedoelde erkenning van rechtswege verleend.
De in § 1 bedoelde erkenning wordt eveneens van rechtswege verleend voor de inzameling en/of overbrenging

van de in het eerste lid vermelde afvalstoffen door :
1° de persoon die de afvalstoffen heeft voortgebracht tijdens de uitvoering van werken bij derden, inzoverre de

afvalstoffen worden overgebracht naar de exploitatiezetel van de producent waar zij overeenkomstig de bepalingen
van titel I en titel II van het VLAREM als bedrijfseigen afvalstoffen worden opgeslagen in functie van een regelmatige
afvoer;

2° de oorspronkelijke producent ervan naar een gemeentelijk containerpark, inzoverre de afvalstoffen er mogen
worden aanvaard overeenkomstig de bepalingen van titel I en titel II van het VLAREM en het gemeentelijk reglement.

Art. 5.1.2.2. Om als ophaler erkend te kunnen worden dient voldaan te worden aan de volgende vereisten :
1° natuurlijke personen :
a) de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
b) de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen

voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne in België noch, wanneer het een persoon betreft die
niet van Belgische nationaliteit is, in de staat waarvan hij of zij onderdaan is;

c) nuttige kennis en/of ervaring kunnen aantonen met betrekking tot de ophaling van afvalstoffen waarvoor de
erkenning wordt aangevraagd;

d) zich ertoe verbinden een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit
de voorgenomen ophaalactiviteiten;

2° rechtspersonen :
a) opgericht zijn conform de Belgische vennootschapswetgeving of de overeenstemmende wetgeving van een

andere EU-lidstaat, met maatschappelijke zetel binnen de EU;
b) de natuurlijke personen, die de vennootschap kunnen verbinden, dienen hun burgerlijke en politieke rechten te

bezitten;
c) de natuurlijke personen, die de vennootschap kunnen verbinden, mogen, de laatste acht jaar voorafgaand aan

de aanvraag, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het
vlak van milieuhygiëne in België noch, wanneer het personen betreft die niet van Belgische nationaliteit zijn, in de staat
waarvan zij onderdaan zijn;

d) ten minste één lid van het orgaan of één natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, dient nuttige
kennis en/of ervaring te kunnen aantonen met betrekking tot de ophaling van afvalstoffen waarvoor de erkenning
wordt aangevraagd;

e) zich ertoe verbinden een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit
de voorgenomen ophaal activiteiten.

Art. 5.1.2.3. De aanvraag tot erkenning als ophaler dient ingediend bij de Vlaamse regering in één exemplaar per
aangetekend schrijven gericht aan de Vlaamse minister op het adres van de OVAM.

De aanvraag dient ten minste de volgende, genummerde, documenten te bevatten :
1° de aanvraag tot erkenning, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager, gedateerd en ondertekend door de

aanvrager of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, met vermelding
van de volgende gegevens :

a) het formele verzoek tot erkenning;
b) naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en

B.T.W.-nummer van de aanvrager;
c) woonplaats en adres van de aanvrager en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en

de exploitatiezetels;
d) telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de woonplaats, zetel of standplaats, binnen het Vlaamse

Gewest, waar de aanvrager bereikt kan worden;
e) in voorkomend geval naam, functie woonplaats en adres van de natuurlijke personen die deel uitmaken van het

orgaan van de vennootschap en van de natuurlijke personen die de vennootschap kunnen verbinden;
f) inhoudstafel van het volledige aanvraagdossier;
g) naam en functie van de ondertekenaar;
2° een bewijs afgegeven door de bevoegde overheid, dat de aanvrager en in voorkomend geval de natuurlijke

personen die deel uitmaken van het orgaan of die de vennootschap kunnen verbinden, de laatste acht jaar voorafgaand
aan de aanvraag, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het
vlak van milieuhygiëne in België noch, wanneer het personen betreft die niet van Belgische nationaliteit zijn, in de staat
waarvan zij onderdaan zijn;

3° in voorkomend geval een afschrift van de oprichtingsakte en van de eventuele wijzigingen hieraan gedurende
de laatste vijf jaar;

4° in voorkomend geval een afschrift van de laatste 3 balansen en resultatenrekeningen zoals ze ter griffie van de
bevoegde rechtbank werden neergelegd of ter attentie van enige andere bevoegde overheid, met het oog op publicatie
of bekendmaking;

5° een omschrijving van :
a) de bedrijfsactiviteiten op het ogenblik van de aanvraag, alsmede het hiervoor ingezette personeel, met

vermelding van het totale personeelsbestand;
b) de vergunnings-, erkennings- of aanwijzingstoestand van de aanvrager met betrekking tot de milieuwetgeving;
c) de afvalstoffen die opgehaald zullen worden, met vermelding van de overeenstemmende afvalstoffencodes;
d) de geplande ophalingswijze en de voorzorgen tot vermijding van ongevallen en schade, met inbegrip van

milieuschade;
e) de geplande bestemmingen voor de opgehaalde afvalstoffen, met vermelding van het adres en de aard en de

omvang van de vergunde en eventueel erkende activiteiten;
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f) indien de eigen technische middelen aangewend worden voor de ophaling, het vergunningsnummer van de
algemene vergunning voor nationaal vervoer, toegekend door het ministerie van Verkeer en Infrastructuur;

6° naam, woonplaats, adres, functie en kwalificaties van de natuurlijke persoon :
a) die instaat voor het dagelijks toezicht over, en de dagelijkse leiding van de ophaalactiviteiten, door deze laatste

gedateerd en voor akkoord ondertekend;
b) die, op verzoek van elke ambtenaar van de bevoegde overheid, op elk moment de actuele toestand van de

ingezette ophaalmiddelen kan meedelen;
7° een schriftelijke verbintenis, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager en ten minste met vermelding van

de gegevens vermeld sub 1°, littera b, c en g, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, of in voorkomend geval
door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, tot het afsluiten van een verzekeringscontract om de
schade, die kan voortvloeien uit de voorgenomen ophaalactiviteiten te dekken;

8° voor zover de aanvrager niet beschikt over een woonplaats of in voorkomend geval over een maatschappelijke
zetel in het Vlaamse gewest, de schriftelijke aanduiding van een standplaats, bijhuis of kantoor waar het register op elk
ogenblik door de bevoegde overheid geraadpleegd kan worden.

Art. 5.1.2.4. § 1. De in artikel 5.1.2.3 bedoelde erkenningsaanvraag wordt behandeld als volgt :
1° onderzoek volledigheid :
het afdelingshoofd van de afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM onderzoekt de erkenningsaanvraag op

haar volledigheid;
wordt de aanvraag onvolledig bevonden, dan wordt de aanvrager door het voormelde afdelingshoofd hiervan

binnen een termijn van 14 kalenderdagen in kennis gesteld;
2° adviesverlening :
de afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM brengt advies uit binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de

datum van ontvangst van de volledig bevonden aanvraag;
3° uitspraak :
de Vlaamse minister doet uitspraak over de erkenningsaanvraag binnen een termijn van 3 maanden na de datum

van ontvangst van de volledig bevonden aanvraag;
4° bekendmaking :
het afdelingshoofd van de afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM zendt binnen een termijn van tien

kalenderdagen na de datum van de beslissing, deze beslissing of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan per ter
post aangetekende zending aan :

a) de aanvrager;
b) de afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer;
c) de afdeling Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer.
de erkenning wordt daarenboven bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
§ 2. De erkenningsaanvragen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk 5 zijn ingediend met

toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de
erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen en waarover nog geen uitspraak is gedaan,
worden bij wijze van overgangsregeling afgehandeld volgens de procedure vastgesteld door voormeld besluit.

Art. 5.1.2.5. § 1. De in artikel 5.1.2.1 bedoelde erkenning kan slechts voor een termijn van maximum 5 jaar worden
verleend. Elke erkenningsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te zijn. Een
hernieuwing van de erkenning is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze onderafdeling 5.1.2 mogelijk,
telkens voor een termijn van maximum 5 jaar.

In de erkenningsbeslissing kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot de ophaalmid-
delen en de af te sluiten verzekering.

§ 2. De erkenning kan door de Vlaamse minister :
1° worden opgeheven op verzoek van de houder van de erkenning;
2° ambtshalve worden opgeheven of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt

vastgesteld op de wetgeving op het vlak van de milieuhygiëne in het Vlaamse Gewest;
behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de erkenning,

per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte van de voorgenomen
beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de erkenning zich verweren of zijn zaken in orde
brengen.

Art. 5.1.2.6. § 1. De houder van de in artikel 5.1.2.1 bedoelde erkenning is verplicht om, zonder verwijl en per
aangetekend schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de
Vlaamse minister per adres van de OVAM :

1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en
BTW-nummer van de houder;

2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke,
de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest;

3° het statutaire doel van de vennootschap;
4° de vergunnings- en erkenningstoestand van de houder met betrekking tot de wetgeving op het gebied van de

milieuhygiëne en/of de wetgeving inzake hinderlijke inrichtingen, met vermelding van de draagwijdte, de data en de
eventuele refertes;

5° het vergunningsnummer van de algemene vergunning voor nationaal vervoer, toegekend door het ministerie
van Verkeer en Infrastructuur;

6° naam, woonplaats, adres functie en kwalificaties van de natuurlijke persoon die als verantwoordelijke voor de
ophaalactiviteiten werd aangewezen, door deze laatste gedateerd en voor akkoord ondertekend;

7° naam en functie van de natuurlijke persoon die, op verzoek van elke ambtenaar van de bevoegde overheid, op
elk moment de actuele toestand van de ingezette ophaalmiddelen kan meedelen;

8° de aard en de omvang van de ophaalactiviteiten, met inbegrip van de categorieën van afvalstoffen die worden
opgehaald.
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§ 2. De houder van de erkenning is ertoe verplicht om, binnen 30 dagen na het verlenen van de erkenning, het
bewijs over te leggen dat een verzekeringscontract werd afgesloten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit
de ophaalactiviteiten. Hij moet vervolgens, jaarlijks, het bewijs leveren van de voortzetting van voormeld
verzekeringscontract.

Art. 5.1.2.7. § 1. Op basis van de door de houder van de erkenning conform artikel 5.1.2.6 meegedeelde wijzigingen,
kan de OVAM ertoe besluiten dat een formele aanpassing van de erkenning, dan wel een nieuwe aanvraag met
intrekking van de bestaande erkenning, noodzakelijk is.

De hernieuwing van de aanvraag voor erkenning, met intrekking van de bestaande erkenning, is in elk geval
noodzakelijk indien de categorieën van afvalstoffen die opgehaald zullen worden, uitgebreid worden of indien de
houder gedurende een ononderbroken periode van 2 jaar geen enkele ophaalactiviteit uitoefende.

§ 2. De OVAM brengt de houder van de erkenning binnen een termijn van 15 dagen per aangetekend schrijven op
de hoogte van de noodzaak tot aanpassing of hernieuwing van de erkenning.

In geval een aanpassing noodzakelijk wordt geacht, wordt, gelijktijdig met de kennisgeving aan de houder, een
kopie van de kennisgeving bezorgd aan :

a) de afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer;
b) de afdeling Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer.
De ambtshalve aanpassing wordt vervolgens behandeld volgens de procedure bepaald in artikel 5.1.2.4.
In geval een hernieuwing van de erkenning noodzakelijk wordt geacht, dient de houder overeenkomstig de

bepalingen van deze onderafdeling 5.1.2 een hernieuwingsaanvraag in. Deze hernieuwingsaanvraag wordt behandeld
volgens de procedure bepaald in artikel 5.1.2.4. Wanneer de houder nalaat binnen een termijn van 60 dagen na
ontvangst van de in het eerste lid genoemde kennisgeving een hernieuwingsaanvraag overeenkomstig de bepalingen
van het artikel 5.1.2.3 bij de Vlaamse regering in te dienen, kan de Vlaamse minister de lopende erkenning intrekken.

Onderafdeling 5.1.3

Registratie van vervoerders

Art. 5.1.3.1. Overeenkomstig het artikel 14, § 3 van het afvalstoffendecreet zijn de natuurlijke personen of
rechtspersonen die in opdracht van derden afvalstoffen vervoeren onderworpen aan registratie, voor zover ze zelf niet
erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van onderafdeling 5.1.2.

Art. 5.1.3.2. § 1. Het verzoek tot registratie als vervoerder van afvalstoffen wordt per ter post aangetekend schrijven
ingediend bij de OVAM en bevat de volgende gegevens :

1° het formele verzoek tot registratie;
2° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie, en

BTW-nummer van de aanvrager;
3° woonplaats en adres van de aanvrager en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en

de exploitatiezetels;
4° telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de woonplaats of van de zetel waar de aanvrager bereikt kan

worden :
5° het vergunningsnummer van de algemene vergunning voor nationaal vervoer, toegekend door het ministerie

van Verkeer en Infrastructuur;
6° naam en functie van de ondertekenaar.
§ 2. Voor zover de in § 1 bedoelde gegevens volledig zijn, wordt de registratie door de administrateur-generaal van

de OVAM per aangetekend schrijven betekend aan de aanvrager.
§ 3. De registratie kan niet aan derden worden overgedragen.
Art. 5.1.3.3. § 1. De registratie als vervoeder geldt voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de betekening

ervan door de administrateur-generaal van de OVAM.
§ 2 De administrateur-generaal van de OVAM kan elke registratie ambtshalve schrappen, tijdelijk of definitief, na

overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt vastgesteld op de wetgeving op het vlak van de
milieuhygiëne in het Vlaamse gewest.

Behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en milieu brengt de administrateur-generaal van
de OVAM de houder van de registratie, per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op
de hoogte van de voorgenomen beslissing en haar motieven.

Binnen deze termijn kan de houder van de registratie zich verweren of zijn zaken in orde brengen.
De schrapping wordt per aangetekend schrijven door de administrateur-generaal van de OVAM betekend aan de

houder van de registratie.
Art. 5.1.3.4. De registratie-houder dient elke wijziging in de onder artikel 5.1.3.2 vermelde gegevens onmiddellijk

aan de OVAM mee te delen.

Onderafdeling 5.1.4

Overgangsregeling

Art. 5.1.4.1. § 1. De erkenningen voor het ophalen van afvalolie, verleend met toepassing van het besluit van de
Vlaamse regering van 25 juli 1985 houdende nadere regelen betreffende de verwijdering van afvalolie, en de
aanwijzingen als selectieve ophaaldienst, verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van
13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke
huishoudelijke afvalstoffen, worden beschouwd als een erkenning als ophaler voor de in de erkenning of aanwijzing
vermelde afvalstoffen en blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten laatste 18 maart 2000.

§ 2. De erkenningen verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995
houdende nadere regels betreffende de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen
blijven geldig voor de vastgestelde termijn.
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Onderafdeling 5.1.5

Meldingsplicht en registers
Art. 5.1.5.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling 5.1.5 wordt verstaan onder :
1° afvalstoffenmelding :
de melding van gegevens met betrekking tot de geproduceerde bedrijfsafvalstoffen die overeenkomstig het arti-

kel 17, § 2 van het afvalstoffendecreet door de producenten van bedrijfsafvalstoffen wordt gedaan;
2° registratiemelding :
de melding van gegevens met betrekking tot de afvalstoffen die met toepassing van dit besluit als secundaire

grondstof zullen worden aangewend.
Art. 5.1.5.2. § 1. De producenten van bedrijfsafvalstoffen, andere dan de in artikel 5.4.1.1 bedoelde bedrijfsafval-

stoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, doen jaarlijks vóór
10 februari aan de OVAM melding van de in het vorige kalenderjaar geproduceerde afvalstoffen. Deze afvalstoffen-
melding gebeurt schriftelijk en bevat inlichtingen aangaande de aard, de oorsprong, de samenstelling, en de
hoeveelheid van de voortgebrachte bedrijfsafvalstoffen alsmede de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van de
bedrijfsafvalstoffen.

Voor bedrijfsafvalstoffen die in aard of samenstelling verschillen moeten afzonderlijke meldingsformulieren
worden ingevuld.

§ 2. De OVAM kan opleggen dat een analyseverslag van de bedrijfsafvalstof bij de in § 1 genoemde melding wordt
gevoegd ter verduidelijking van de aard en de samenstelling van de bedrijfsafvalstof.

Art. 5.1.5.3. § 1. Elke producent die het voornemen heeft geproduceerde afvalstoffen met toepassing van dit besluit
als secundaire grondstoffen te gebruiken of tot secundaire grondstoffen om te vormen, is verplicht dit voornemen voor
registratie schriftelijk aan de OVAM te melden uiterlijk vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar
waarin dit gebruik zal gebeuren.

§ 2. Wanneer het afvalstoffen betreft die overeenkomstig dit besluit voor gebruik als secundaire grondstof in, of als
meststof, of als bodemverbeterend middel, in aanmerking kunnen komen, en die volgens het decreet van
23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen tevens als meststof
moeten worden beschouwd, bezorgt de producent vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar
waarin dit gebruik zal gebeuren tevens een registratiemelding aan de Mestbank.

Art. 5.1.5.4. De erkende ophaler houdt een afvalstoffenregister bij dat de volgende gegevens bevat :
1° de datum van de ophaling;
2° de oorsprong van de afvalstoffen (adres);
3° de bestemming van de afvalstoffen (adres);
4° de frequentie van de inzameling;
5° de hoeveelheid afvalstoffen in liter of kg;
6° de aard van de afvalstoffen met vermelding van de EAC-code;
7° de wijze van vervoer met vermelding van de naam en adres van de geregistreerde vervoerder;
8° wijze van behandeling.
Voormeld afvalstoffenregister wordt ten minste elke werkdag aangevuld met de meest recente gegevens.
Art. 5.1.5.5. De producent van bedrijfsafvalstoffen houdt een afvalstoffenregister bij dat de volgende gegevens met

betrekking tot de geproduceerde afvalstoffen bevat :
1° de oorsprong van de afvalstoffen (adres);
2° de hoeveelheid afvalstoffen in liter of kg;
3° de aard en samenstelling van de afvalstoffen met vermelding van de EAC-code;
4° de bestemming van de afvalstoffen (adres);
5° de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van de afvalstoffen.
Voormeld afvalstoffenregister wordt ten minste elke maand aangevuld met de meest recente gegevens.

Onderafdeling 5.1.6

Databank voor afvalstoffen
Art. 5.1.6.1. De werking van de in artikel 42 van het afvalstoffendecreet genoemde databank voor afvalstoffen heeft

tot doel het geordend en gestructureerd opslaan van inlichtingen en gegevens met betrekking tot afvalstoffen om te
komen tot een beter georganiseerd en op de toekomst gericht operationeel afvalstoffenbeheer.

Art. 5.1.6.2. De databank voor afvalstoffen bevat de beschikbare inlichtingen en gegevens met betrekking tot
afvalstoffen, meer bepaald :

1° een omschrijving van de aard, de samenstelling, de eigenschappen, de herkomst, de localisatie en de
hoeveelheid van de afvalstoffen;

2° door wie en de wijze waarop de afvalstoffen worden beheerd;
3° alle gegevens met betrekking tot de in- en uitvoer van afvalstoffen;
4° alle gegevens met betrekking tot de ophaalreglementering zoals bedoeld in de artikelen 13, 14, 17 en 21 van het

afvalstoffendecreet;
5° alle andere gegevens met betrekking tot de doelstelling vermeld in artikel 5.1.6.1.
Art. 5.1.6.3. Volgende personen zijn ertoe gehouden de hun beschikbare inlichtingen en gegevens met betrekking

tot afvalstoffen te verschaffen :
1° de personen erkend overeenkomstig artikel 14, § 2 van het afvalstoffendecreet;
2° de personen geregistreerd overeenkomstig artikel 14, § 3 van het afvalstoffendecreet;
3° de exploitanten van een inrichting voor het verwerken van afvalstoffen;
4° de producenten van bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijke en bijzondere bedrijfsafvalstoffen;
5° de in- en uitvoerders van afvalstoffen;
6° de gemeenten en de intercommunale verenigingen.
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Art. 5.1.6.4. § 1. De inlichtingen en gegevens worden door de in artikel 5.1.6.3, sub 3° en sub 4° van dit besluit
genoemde exploitanten en producenten verstrekt op een formulier dat op eenvoudige aanvraag gratis kan bekomen
worden bij de OVAM.

§ 2. Het formulier kan vervangen worden door een door de in artikel 5.1.6.3, sub 3° en sub 4° genoemde
exploitanten en producenten ontwikkeld modeldocument, mits dit wordt toegestaan door de OVAM.

Hiertoe moet de exploitant of producent bij aangetekend schrijven een modeldocument insturen bij de OVAM,
waaruit blijkt dat deze de informatie bevat zoals bepaald in artikel 5.1.6.2.

De OVAM doet uitspraak binnen de zestig dagen volgend op de datum van de aanvraag tot het gebruik van het
modeldocument ter vervanging van het formulier genoemd in § 1. Wanneer geen uitspraak is gedaan binnen de
vastgestelde termijn dan wordt het modeldocument geacht goedgekeurd te zijn.

Art. 5.1.6.5. De databank voor afvalstoffen is gekoppeld aan de milieudatabank zoals opgericht bij besluit van de
Vlaamse regering van 31 juli 1992 zodanig dat wederzijdse raadpleging van alle gegevens in beide databanken mogelijk
is mede overeenkomstig de bepalingen van voormeld besluit. De invoer van gegevens in de databank voor afvalstoffen
gebeurt evenwel uitsluitend door of in opdracht van de OVAM.

Afdeling 5.2

Algemene regels inzake verwerking van afvalstoffen
Art. 5.2.1. Overeenkomstig het artikel 14, § 1 van het afvalstoffendecreet is de verwijdering van afvalstoffen, zoals

omschreven in artikel 1.3.1 van dit besluit, in het Vlaamse Gewest slechts toegelaten in een overeenkomstig titel I van
het VLAREM daarvoor vergunde inrichting.

Art. 5.2.2. Overeenkomstig het artikel 14, § 6 van het afvalstoffendecreet is de nuttige toepassing van afvalstoffen,
zoals omschreven in artikel 1.4.1 van dit besluit, en andere dan het gebruik als secundaire grondstoffen, in het Vlaamse
Gewest slechts toegelaten in een overeenkomstig titel I van het VLAREM daarvoor vergunde inrichting.

Art. 5.2.3. Onverlet het overeenkomstig de bepalingen van dit besluit toegelaten gebruik als secundaire grondstof,
is de toepassing van de volgende verwijderingshandelingen in het Vlaamse Gewest verboden :

EU-code handelingen

D2 uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.);

D3 injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels
of natuurlijke gevormde holten, enz.);

D11 verbranding op zee.

Art. 5.2.4. Het is verboden de volgende afvalstoffen te verwijderen door storten op een in het Vlaamse Gewest
gelegen stortplaats :

1° met ingang van 1 juli 1998 :
a) selectief ingezameld oud papier en karton;
b) selectief ingezamelde groenafval;
c) selectief ingezamelde groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);
d) selectief ingezamelde glazen verpakkingen;
e) selectief ingezamelde metalen verpakkingen;
f) selectief ingezamelde kunststofflessen en kunststofverpakkingsafval;
g) selectief ingezamelde drankverpakkingen;
h) huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van niet recupereerbaar gesorteerd grofvuil en de afvalstoffen

voortkomende uit het onderhoud door gemeentelijke diensten;
i) ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen;
2° met ingang van 1 juli 2000 :
a) gesorteerd brandbaar grofvuil;
b) gesorteerde brandbare en/of recupereerbare afvalstoffen voortkomende uit het onderhoud door gemeentelijke

diensten;
c) gesorteerde brandbare en/of recupereerbare bedrijfsafvalstoffen.
Art. 5.2.5. Het is verboden de volgende afvalstoffen te verwijderen door verbranding in een in het Vlaamse Gewest

gelegen inrichting :
1° met ingang van 1 juli 1998 :
a) selectief ingezameld oud papier en karton;
b) selectief ingezamelde glazen verpakkingen;
c) selectief ingezamelde metalen verpakkingen;
d) selectief ingezamelde kunststofflessen en kunststofverpakkingsafval;
e) selectief ingezamelde drankverpakkingen;
f) selectief ingezamelde groenafval;
g) selectief ingezamelde groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);
2° met ingang van 1 juli 2000 :
a) ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen;
b) ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen.
Art. 5.2.6. § 1. De Vlaamse minister kan bij gemotiveerd besluit individuele afwijkingen toestaan op de

verbodsbepalingen van de artikelen 5.2.4 en 5.2.5.
§ 2. Deze afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan voor maximaal twee jaar.
§ 3. De in § 1 bedoelde individuele afwijkingsaanvraag moet schriftelijk worden aangevraagd door de exploitant

van de stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie. De aanvraag moet volgende elementen bevatten :
1° de vermelding van de verbodsbepalingen van dit besluit waarvoor de afwijking wordt aangevraagd;
2° de technische redenen die de afwijking motiveren, inzonderheid in het licht van de aard en de hoeveelheden van

de aangevoerde afvalstromen enerzijds en de beschikbare verwerkingscapaciteit anderzijds.
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§ 4. De Vlaamse minister doet binnen een termijn van drie maanden na de indiening ervan, uitspraak over de
afwijkingsaanvraag. Voorafgaand aan deze uitspraak wint de minister het advies in van de Afdeling Sturing
Afvalstromen van de OVAM.

Afdeling 5.3

Huishoudelijke afvalstoffen

Onderafdeling 5.3.1

Afzonderlijke inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
Art. 5.3.1.1. Onverminderd de bepalingen van de onderafdeling 5.5.2 moeten ten minste de volgende

huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk worden opgehaald en/of ingezameld :
1° KGA;
2° glasafval;
3° papier en karton;
4° grofvuil.

Afdeling 5.4

Bedrijfsafvalstoffen

Onderafdeling 5.4.1

Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen
Art. 5.4.1.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling 5.4.1 wordt onder ″bedrijfsafvalstoffen die omwille van

aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen″ verstaan : afvalstoffen die ontstaan ten
gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding.

Art. 5.4.1.2. § 1. De producenten moeten hun bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen verzamelen en laten
ophalen.

§ 2. Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen dienen afzonderlijk te worden opgehaald en/of ingezameld :
1° glasafval;
2° papier en karton.

Onderafdeling 5.4.2

Verwijdering van PCB’s
Art. 5.4.2.1. § 1. Bedrijven die PCB’s verwijderen houden een register bij van de hoeveelheid, de oorsprong, de aard

en het PCB-gehalte van de aan hen geleverde gebruikte PCB’s. Zij delen die gegevens mee aan de OVAM die toeziet
op de ter kennis gebrachte hoeveelheden. Zij verstrekken de houder die gebruikte PCB’s aflevert een bewijs van
levering waarop de aard en de geleverde hoeveelheid zijn vermeld.

§ 2. Het in § 1 bedoelde register kan door de plaatselijke overheid en de bevolking worden ingezien.
Art. 5.4.2.2. Is verboden :
1° het scheiden van PCB’s van andere stoffen met het oog op het hergebruik van de PCB’s;
2° elke verbranding van PCB’s en/of gebruikte PCB’s op schepen.
Art. 5.4.2.3. Uiterlijk op 1 september 1999 wordt door de OVAM opgesteld :
1° een plan voor de reiniging en/of verwijdering van geı̈nventariseerde apparaten en de daarin aanwezige PCB’s;
2° een schema voor de inzameling en latere verwijdering van de apparaten die niet hoeven te worden

geı̈nventariseerd.

Afdeling 5.5

Bijzondere afvalstoffen

Onderafdeling 5.5.1

Afvalstoffen die ontstaan bij het slopen van of bij herstellings- en onderhoudswerkzaamheden
aan motorvoertuigen, motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun aanhorigheden

Art. 5.5.1.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder slopen : demontage of afbraak van
motorvoertuigen, motorvaartuigen en motorvliegtuigen.

Art. 5.5.1.2. § 1. De in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen mogen niet met elkaar
worden vermengd.

§ 2. De afvalstoffen die ontstaan tijdens het slopen en tijdens de herstellings- of onderhoudswerkzaamheden,
moeten volgens de in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen gescheiden worden opgeslagen
en ingezameld, met als doel een efficinte en milieuvriendelijke verwerkingswijze te bevorderen.

Art. 5.5.1.3. § 1. Bij het aanwenden van de in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen voor
nuttige toepassing, moet volgende hiërarchie gevolgd worden :

1° hergebruik van onderdelen en componenten;
2° hergebruik van materialen of recycling;
3° terugwinning van grondstoffen of chemische feedstock door pyrolyse of hydrolyse;
4° verbranding met energieterugwinning.
Een lagere vorm van nuttige toepassing is enkel toegelaten wanneer de hogere vormen door de afwezigheid van

beste beschikbare technieken, niet kunnen gerealiseerd worden.
§ 2. Betreffende de verwerking van de in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen gelden

de volgende minimumvereisten :
1° de volgende afvalstoffen mogen noch gestort noch verbrand worden in een andere dan een voor verbranding

van gevaarlijke afvalstoffen vergunde inrichting :
a) vervuilde of onbruikbare solventen;
b) distillatieresidu’s van solventrecuperatie;
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c) resten van verf, lak en vernis;
d) slib van spuitcabines;
e) vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
f) vervuilde filters van spuitcabines, oliefilters, brandstoffilters, schokdempers, lege oliebussen, spuitbussen;
g) verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, door die afvalstoffen werden verontreinigd en niet meer

gebruikt worden;
h) gebruikt absorptiemateriaal, oliehoudend garageafval;
i) afval, voortkomend uit de olie-waterafscheider;
j) chemicaliën bevattende patronen van airbags;
2° de volgende afvalstoffen mogen niet gestort, verbrand, of nuttig toegepast worden op een manier die lager

gerangschikt is dan hergebruik van materialen of recycling, op hoogwaardige wijze :
a) accu’s;
b) synthetische remvloeistof;
c) katalysatoren;
d) koelvloeistoffen.
§ 3. De hierna vermelde afvalstoffen dienen verplicht als volgt te worden verwerkt :
1° stof dat asbest in vrije vezel bevat, dient verwerkt te worden in een vergunde conditioneringsinrichting;
2° chloorfluorkoolwaterstoffen uit airconditioningssystemen moeten worden verwerkt door vergunde verwerkers

van gevaarlijke afvalstoffen.

Onderafdeling 5.5.2

Klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong

Definities
Art. 5.5.2.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder :
1° KGA : klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong;
2° batterij of accu : bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie,

bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) cellen of secundaire (oplaadbare) cellen;
3° containerpark : een als dusdanig met toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar

particulieren, onder toezicht, op vastgestelde dagen en uren, bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen kunnen
deponeren;

4° milieubox : recipiënt dat ter beschikking gesteld wordt voor het tijdelijk voorhanden houden van KGA.
Art. 5.5.2.2. De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden beschouwd als KGA :
1° resten van verven, inkten, lijmen, harsen :
a) verf, lak, vernis;
b) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline;
c) lijm, hars, siliconen;
d) filmafval;
e) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens;
2° olie en vet :
a) plantaardige en dierlijke oliën en vetten;
b) meubelolie, boenwas;
c) minerale olie;
d) brandstoffen.
3° solventen :
a) ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen;
b) gechloreerde koolwaterstoffen : trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform;
c) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol,

ethanol, hexaan, tolueen, xyleen;
d) verdunners : white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners;
e) gefluoreerde schoonmaakmiddelen;
f) glycol, antivries;
g) formol;
4° zuren :
a) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen;
b) zwavelzuur, accuzuur;
c) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur;
d) fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
5° basen :
a) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak;
b) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten;
c) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
6° schoonmaakmiddelen :
a) zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas;
b) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen;
c) autowax;
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7° batterijen :
a) autoaccu’s;
b) nikkelcadmiumbatterijen;
c) kwikoxidebatterijen;
d) andere;
8° stoffen of producten met kwik :
a) TL-lampen;
b) kwikthermometers;

9° gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling :
a) restanten met ongekende samenstelling;
b) cosmetica;
c) ongebruikte, afgedankte chemicaliën;
d) pesticiden;
e) brandblusmiddelen;
f) fotografisch zilver;
g) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk;
10° verpakkingen met of zonder restanten van de gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen genoemd sub 1°, 2°b), c)

en d), 3°, 4°, 5°, 6°b), 9°c) en 9°d.

Selectieve inzameling
Art. 5.5.2.3. § 1. De gemeenten zijn verplicht om, op hun kosten, het KGA op regelmatige wijze gescheiden in te

zamelen.
§ 2. De gescheiden inzameling dient, naar keuze, ten minste te gebeuren door :
1° bij bestaande of op te richten containerparken een inrichting te voorzien voor de aanvoer en aanvaarding van

KGA;
2° het KGA regelmatig te laten ophalen door daartoe erkende ophalers, hetzij per wijk of straat, hetzij huis aan

huis;

3° een combinatie van voormelde werkwijzen.

Inzameling via containerparken
Art. 5.5.2.4. § 1. De aanvoer en aanvaarding van KGA in de inrichting bij het containerpark is enkel toegelaten

tijdens vooraf vastgestelde periodes.
§ 2. Het KGA dient, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden te worden in een door het Vlaamse Gewest

ter beschikking gestelde milieubox.
§ 3. Het KGA dat door zijn afmetingen of hoeveelheid niet in een milieubox kan worden opgeborgen, mag

onverpakt of in een andere recipiënt worden aangeboden.
§ 4. In de inrichting bij het containerpark wordt het gesorteerde KGA opgeslagen in een vloeistofdichte,

gecompartimenteerde container waarvan het model, de afmetingen, de inhoud, de constructiematerialen en de
vermeldingen of etikettering werden goedgekeurd door de OVAM.

§ 5. Het gesorteerde en opgeslagen KGA wordt afgegeven aan een erkend ophaler met het oog op de verwerking
in een daarvoor vergunde inrichting.

§ 6. De afvalstoffen die als KGA overeenkomstig dit artikel worden ingezameld zijn geen gevaarlijke afvalstoffen
overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.4 van dit besluit, zolang de afvalstoffen op de inrichting bij het
containerpark zijn opgeslagen en door die inrichting niet zijn afgegeven aan een erkende ophaler.

Inzameling via ophaling
Art. 5.5.2.5. § 1. De gescheiden ophaling gebeurt hetzij per wijk of straat, hetzij huis aan huis, en uitsluitend met

daartoe geschikte voertuigen.
§ 2. Het KGA moet aan het ophaalvoertuig worden aangeboden in een door het Vlaamse Gewest ter beschikking

gestelde milieubox.
De afvalstoffen die als KGA overeenkomstig dit artikel worden ingezameld zijn geen gevaarlijke afvalstoffen

overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.4 van dit besluit, zolang die afvalstoffen niet zijn afgegeven aan een
erkende ophaler.

§ 3. Het KGA dat door zijn afmetingen of hoeveelheid niet in een milieubox kan worden opgeborgen, mag
onverpakt of in een ander recipiënt worden aangeboden.

§ 4. Het KGAwordt door de begeleider van het ophaalvoertuig gecontroleerd en gesorteerd op een manier die elk
risico vermijdt.

§ 5. Het gesorteerde KGAwordt opgeslagen in de daartoe gereserveerde compartimenten van het ophaalvoertuig,
dat verlucht dient te zijn.

§ 6. Het gesorteerde en opgeslagen KGA wordt voor verwerking afgegeven aan een inrichting die daarvoor is
vergund.

Milieubox
Art. 5.5.2.6. De door het Vlaamse Gewest ter beschikking gestelde milieuboxen blijven eigendom van het Vlaamse

Gewest.
De milieubox is verbonden aan de woonplaats waar hij werd afgeleverd en mag door de bewoner niet

meegenomen worden bij de verhuizing naar een andere woonplaats.
Art. 5.5.2.7. Het is verboden zich van KGA te ontdoen op een andere wijze dan die, omschreven in dit besluit.
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Onderafdeling 5.5.3

Medisch afval

Algemene bepalingen
Art. 5.5.3.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder :
1° medisch afval :
een bijzondere afvalstof die bestaat uit alle afvalstoffen - ongeacht de aard, het voorkomen of de samenstelling -

die afkomstig zijn van geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen;
2° geneeskundige of diergeneeskundige behandeling : elke behandeling, met of zonder instrumenten, die erop

gericht is de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de mens of van het dier te bevorderen of te controleren;
worden eveneens als een geneeskundige of diergeneeskundige behandeling beschouwd : medisch onderzoek in

laboratoria en elke behandeling in mortuaria, in onderzoeksinrichtingen, in bloedtransfusiecentra en in instellingen
voor forensische geneeskunde;

3° instelling voor geneeskunde :
alle openbare en private ziekenhuizen met uitzondering van de psychiatrische ziekenhuizen; alle poliklinieken;

alle vaste of mobiele instellingen en eenheden of inrichtingen die geneeskundige behandelingen verstrekken aan
ambulante of bedlegerige patiënten; alle psychiatrische ziekenhuizen die gelegen zijn op de campus van een ziekenhuis
en behoren tot dezelfde inrichtende macht; alle rust- en verzorgingstehuizen die gelegen zijn op de campus van een
ziekenhuis en behoren tot dezelfde inrichtende macht en niet onder de erkenning van een rusthuis vallen; alle
psychiatrische verzorgingstehuizen die gelegen zijn op de campus van een ziekenhuis en behoren tot dezelfde
inrichtende macht; alle laboratoria en onderzoeksinrichtingen die, intern of extern aan een instelling verbonden, voor
die instellingen en voor geneeskundige praktijken onderzoekingen verrichten; alle laboratoria van de farmaceutische
nijverheid; alle mobiele of vaste bloedtransfusiecentra; alle mortuaria en instellingen voor forensische geneeskunde;

4° beoefenaar van een geneeskundig beroep :
iedereen (arts, tandarts, dierenarts, verpleegkundige, enz.) die als werknemer of zelfstandige geneeskundige of

diergeneeskundige behandelingen verstrekt;
5° geneeskundige praktijk :
elke praktijk of groepspraktijk van een arts, tandarts, dierenarts of van een andere zelfstandige beoefenaar van een

geneeskundig beroep, waar geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen worden verstrekt of die de basis
vormt voor de niet-georganiseerde thuisverzorging, alsmede alle organisaties voor thuisverzorging, alle dierenklinie-
ken en alle instellingen voor verzorging als bedoeld sub 7° en alle andere dan sub 3° genoemde psychiatrische
ziekenhuizen;

6° thuisverzorging :
geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen ten huize van de belanghebbende, verstrekt door de

beoefenaar van een geneeskundig beroep, al dan niet in georganiseerd verband.
7° instelling voor verzorging :
alle andere dan sub 3° genoemde rust- en verzorgingstehuizen; alle rusthuizen, alle dagverzorgingscentra en alle

andere dan sub 3° genoemde psychiatrische verzorgingstehuizen.
Art. 5.5.3.2. § 1. Medisch afval wordt onderverdeeld in :
1° risicohoudend medisch afval :
afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat zij een microbiële en/of virale besmetting, een vergiftiging

of een verwonding met zich mee kunnen brengen of die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen;
2° niet-risicohoudend medisch afval :
afvalstoffen die geen bijzonder risico inhouden en die door hun aard vergelijkbaar zijn met huishoudelijke

afvalstoffen, maar door hun samenstelling of waardebeleving niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
§ 2. Elke vermenging en elke gezamenlijke verpakking van de afvalstoffen, vermeld in § 1, en elke vermenging en

elke gezamenlijke verpakking van de afvalstoffen, vermeld in § 1, 1°, met huishoudelijke afvalstoffen en/of met
bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, heeft tot
gevolg dat die afvalstoffen tot het risicohoudend medisch afval worden gerekend en overeenkomstig beheerd moeten
worden.

Elke vermenging en elke gezamenlijke verpakking van de afvalstoffen, vermeld in § 1, 2°, met huishoudelijke
afvalstoffen en/of met bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke
afvalstoffen, heeft tot gevolg dat die afvalstoffen tot het niet-risicohoudend medisch afval worden gerekend en
overeenkomstig beheerd moeten worden.

Ten minste het volgend niet-risicohoudend medisch afval dat omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar is
met huishoudelijke afvalstoffen, moet afzonderlijk worden opgehaald en/of ingezameld :

- glasafval;
- papier en karton.
§ 3. Een lijst van de verschillende, onder § 1 vermelde medisch afval, wordt opgenomen in bijlage 5.5.3.2. A bij dit

besluit.
§ 4. Medisch afval dat niet voorkomt op de in § 3 genoemde lijst moet door de instelling voor geneeskunde of de

geneeskundige praktijk ingedeeld worden bij het risicohoudend of niet-risicohoudend medisch afval.
§ 5. Medisch afval dat niet voorkomt op de in § 3 genoemde lijst en waarover twijfel kan bestaan met betrekking

tot het risicohoudend karakter ervan, moet beheerd worden als risicohoudend medisch afval.
§ 6. Een lijst van medisch afval als bedoeld in § 3, aangevuld met alle bijkomend risicohoudend en

niet-risicohoudend medisch afval als bedoeld in de §§ 4 en 5, moet binnen elke instelling voor geneeskunde en elke
geneeskundige praktijk ter beschikking worden gesteld van de toezichthoudende ambtenaar en van elke persoon die
betrokken is bij de productie en de behandeling van medisch afval.

Art. 5.5.3.3. Alle andere stoffen, vloeistoffen en producten, met uitzondering van steriliseerbare en herbruikbare
medische instrumenten of producten, die rechtstreeks in aanraking komen met risicohoudend medisch afval, moeten
als zodanig worden beheerd.
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Verpakking
Art. 5.5.3.4. § 1. Risicohoudend medisch afval moet worden verpakt in recipiënten die voorzien zijn van een

UN-kenmerk, als bedoeld in het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg, ondertekend op 30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960 (hierna
ADR-reglementering te noemen), en die voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° vloeibare en pasteuze afvalstoffen, met inbegrip van het afval, omschreven in punt 1.7 van de bijlage 5.5.3.2.A
bij dit besluit, worden opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 60 liter,
vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen. De
recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, lekvrij en scheur- en schokbestendig, heeft een
vloeistofdichte sluiting en kan na sluiting niet meer heropend worden zonder beschadigd te worden;

2° vaste afvalstoffen worden opgeborgen in de voormeld eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt, vervaardigd
uit kunststof, of in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipint, vervaardigd uit karton dat een maximaal gehalte aan
gerecycleerde vezels bevat, aangepast aan de aard en het gewicht van de inhoud, schokbestendig, met een inhoud van
maximaal 50 liter, goed afsluitbaar, veilig manipuleerbaar en uitgerust met een eenmalig te gebruiken, gele binnenzak
die is vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen, met
dubbele lasnaden, aangepast aan de aard en het gewicht van de inhoud, scheurbestendig, goed afsluitbaar, lekvrij en
met vermelding van het logo van risicohoudend medisch afval, zoals weergegeven in bijlage 5.5.3.2.B bij dit besluit;

3° alle scherpe voorwerpen en breekbaar glas worden :
- ofwel opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 60 liter, vervaardigd uit een

halogeenvrije kunststofsoort; de recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, snij- en
prikbestendig, lekvrij en scheur- en schokbestendig, heeft een vloeistofdichte sluiting en kan na sluiting niet meer
heropend worden zonder beschadigd te worden;

- ofwel opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 10 liter, vervaardigd uit een
halogeenvrije kunststofsoort; de recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, snij- en
prikbestendig, lekvrij in vertikale stand, scheur- en schokbestendig, en kan na sluiting niet meer heropend worden
zonder beschadigd te worden; die recipiënt wordt dan opgeborgen in de eenmalig te gebruiken, vormvaste kunststof
recipiënt, vermeld sub 1° van dit artikel, of in de eenmalig te gebruiken, vormvaste kartonnen recipiënt, vermeld sub
2° van dit artikel, met de kunststof binnenzak.

§ 2. In afwijking van § 1, 2° van dit artikel, kunnen voor het vast risicohoudend medisch afval recipiënten met een
grotere maximale inhoudsmaat, maar met dezelfde eigenschappen en etikettering, uitsluitend gebruikt worden in
welbepaalde gevallen waarbij de voorgeschreven maximale inhoudsmaat van 50 liter niet volstaat voor de
desbetreffende afvalstoffen. Op die recipinten met een grotere maximale inhoudsmaat dient de fabrikant duidelijk het
maximum toegelaten gewicht te vermelden.

Art. 5.5.3.5. § 1. Op elk recipiënt van risicohoudend medisch afval, met uitzondering van de recipiënten bedoeld
in § 5 van dit artikel, wordt door de fabrikant van de recipiënt de vermelding ″RISICOHOUDENDMEDISCHAFVAL″
aangebracht, samen met het logo van risicohoudend medisch afval, zoals bedoeld in bijlage 5.5.3.2.B bij dit besluit. De
vermelding ″RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL″ is waterbestendig en wordt, in zwarte drukletters van minimaal
2 centimeter hoog, gekleefd, gedrukt of in reliëf gezet op een gele achtergrond van minimaal een A4-formaat. Het logo
wordt overeenkomstig de ADR-reglementering aangebracht op een witte achtergrond in een ruit met een zijde
van 10 cm.

§ 2. Op elke recipiënt van risicohoudend medisch afval wordt door de instelling voor geneeskunde of de
geneeskundige praktijk de naam, het adres en het telefoonnummer van de betrokken instelling voor geneeskunde of
de geneeskundige praktijk aangebracht.

§ 3. De naam, het adres en het telefoonnummer van de ophaler wordt door de ophaler aangebracht op elke
transportverpakking van risicohoudend medisch afval die bij dezelfde producent van medisch afval wordt opgehaald.

§ 4. De datum van de ophaling wordt door de instelling voor geneeskunde, door de geneeskundige praktijk of door
de ophaler onder toezicht van de instelling voor geneeskunde of van de geneeskundige praktijk aangebracht op elke
transportverpakking van risicohoudend medisch afval.

§ 5. Op eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënten van maximaal 10 liter, zoals bedoeld in artikel 5.3.3.4., 3°,
wordt door de fabrikant van de recipiënten de vermelding ″RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL″ aangebracht,
samen met het logo van risicohoudend medisch afval, zoals bedoeld in bijlage 5.5.3.2.B bij dit besluit. De vermelding
″RISICOHOUDENDMEDISCHAFVAL″ is waterbestendig en wordt, in zwarte duidelijk leesbare drukletters, gekleefd,
gedrukt of in reliëf gezet op een gele achtergrond. Het logo wordt overeenkomstig deADR-reglementering aangebracht
op een witte achtergrond in een ruit. De recipiënt waarin die recipinten van maximaal 10 liter worden opgeborgen,
wordt geëtiketteerd zoals beschreven in de §§ 1, 2, 3 en 4 van dit artikel.

Art. 5.5.3.6. § 1. Niet-risicohoudend medisch afval kan, afhankelijk van de fysische toestand ervan, verpakt worden
overeenkomstig de artikelen 5.5.3.4 en 5.5.3.5 en moet minstens als volgt verpakt worden :

1° vloeibare en pasteuze afvalstoffen worden opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van
maximaal 60 liter, vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde
kunststoffen; de recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, lekvrij en scheur- en
schokbestendig; de recipiënt heeft een vloeistofdichte sluiting en kan na sluiting niet meer heropend worden zonder
beschadigd te worden;

2° vaste afvalstoffen worden opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, blauwe zak, vervaardigd uit een
halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen; de zak heeft dubbele lasnaden,
is weinig doorzichtig, scheurbestendig, goed afsluitbaar, lekvrij en aangepast aan de aard en het gewicht van de
inhoud.

Art. 5.5.3.7. Op elke recipiënt of elke zak van niet-risicohoudend medisch afval wordt door de fabrikant van de
recipiënt of van de zak de vermelding ″NIET-RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL″ aangebracht. Die vermelding is
waterbestendig en wordt in zwarte drukletters van minimaal 2 centimeter hoog, gekleefd, gedrukt of in reliëf gezet.

Art. 5.5.3.8. De artikelen 5.5.3.6 en 5.5.3.7 zijn niet van toepassing op vast niet-risicohoudend medisch afval die
voortkomt uit de geneeskundige praktijk.

Art. 5.5.3.9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, kan nadere regels vaststellen voor de recipiënten
en zakken van medisch afval en hun gebruik.

Art. 5.5.3.10. Elke recipiënt of elke zak wordt na volledige vulling onmiddellijk en definitief gesloten, conform de
instructies van de fabrikant van de recipiënt of van de zak.
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Interne inzameling bij de instelling voor geneeskunde
Art. 5.5.3.11. Gevulde en definitief gesloten recipiënten van medisch afval moeten elke werkdag, met aangepaste

middelen, teneinde elke beschadiging van de verpakking te voorkomen, van de afdeling of plaats van productie naar
een centrale, interne inzamelplaats worden overgebracht.

De daartoe aangewende transportmiddelen, die desinfecteerbaar zijn, moeten regelmatig gereinigd en, indien
nodig, gedesinfecteerd worden om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen.

Art. 5.5.3.12. Onverminderd de bepalingen van titel II van het VLAREM alsook van de vergunningsvoorwaarden
die in de met toepassing van titel I van het VLAREM verleende milieuvergunning ter zake kunnen worden opgelegd,
moet de centrale, interne inzamelplaats van medisch afval voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° voor risicohoudend medisch afval :
a) de inzamelplaats kan uitsluitend worden ingericht in een gesloten en overdekte, koele opslagruimte of in een

gesloten container buiten het eventuele beddengebouw;
b) de inzamelplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden en voor dieren;
c) de inzamelruimte en de container moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel met de interne transportmiddelen

als met de externe transportmiddelen die worden ingezet voor de ophaling;
d) de grootte van de inzamelruimte en van de container moet aangepast zijn aan de periodieke aanvoer van de

afvalstoffen; de inzamelruimte moet op regelmatige tijdstippen geledigd worden, conform de bepalingen van dit
besluit om elke overlading en elke vorming van microbiële broeihaarden of geurhinder te voorkomen; hetzelfde geldt
voor de container die evenwel in zijn geheel kan worden opgehaald;

e) elke recipiënt in de inzamelruimte en in de container moet intact blijven; beschadigde recipinten moeten op
veilige wijze worden overgebracht in aangepaste oververpakkingen; die oververpakkingen moeten altijd in voldoende
mate aanwezig zijn;

f) de inzamelruimte en de container zijn slechts beperkt toegankelijk voor de bevoegde personen, zijn vrij van
ongedierte en worden verlucht, na lediging gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd om het ontstaan van microbiële
broeihaarden te voorkomen;

g) de recipiënten moeten zo gestapeld worden dat omvallen vermeden wordt en dat ze gemakkelijk, snel, veilig
en met een minimum aan manipulatie door de ophaler kunnen worden geladen;

h) de inzamelruimte en de container moeten voldoen aan de volgende technische vereisten :
- ze zijn eenvoudig en efficiënt te reinigen, te desinfecteren en te verluchten;
- de vloeren en de wanden ervan zijn vloeistofdicht, bestand tegen ontsmettingsmiddelen, voldoende effen en

gemakkelijk afwasbaar;
- ze zijn aan de buitenzijde voorzien van de vermelding ″INZAMELRUIMTE VOOR RISICOHOUDEND

MEDISCH AFVAL - TOEGANG VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN″, samen met het logo van risicohoudend
medisch afval; die vermelding is in zwarte, duidelijk leesbare drukletters op een gele achtergrond aangebracht;

2° voor niet-risicohoudend medisch afval :
a) de opslag van vloeibare en pasteuze afvalstoffen moet gebeuren conform het sub 1° hierboven bepaalde, al dan

niet tezamen met het daar vermelde risicohoudend medisch afval;
b) de opslag van vaste afvalstoffen moet gebeuren in een inzamelruimte of in lekvrije containers of perscontainers,

binnen het terrein van de instelling, op één of meer vaste, aan het zicht onttrokken locaties die gemakkelijk bereikbaar
zijn voor de interne en externe transportmiddelen en waarvan de toegang voor onbevoegden verboden is;

c) het volume van de inzamelruimte, van de containers en de perscontainers moet aangepast zijn aan de periodieke
aanvoer van de afvalstoffen; ze moeten op regelmatige tijdstippen geledigd worden, conform de bepalingen van dit
besluit, om elke overlading, vorming van microbiële broeihaarden of geurhinder te voorkomen;

d) elke locatie waar de containers of perscontainers zich bevinden, wordt na ophaling van de containers of
perscontainers gereinigd en, indien nodig, gedesinfecteerd om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen.

Art. 5.5.3.13. Elke instelling voor geneeskunde is verantwoordelijk voor het opmaken en het aan de betrokken
personeelsleden en de toezichthoudende ambtenaar ter beschikking stellen van de richtlijnen over het opslaan van
medisch afval.

Elke opslag van die afvalstoffen; de reiniging en eventuele desinfectie van de interne transportmiddelen, de
opslagruimtes, de containers of de perscontainers; alsmede de regelmatige, tijdige afvoer ervan en het toezicht daarop
gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de instelling voor geneeskunde.

Interne inzameling bij de geneeskundige praktijk
Art. 5.5.3.14. De opslag van risicohoudend en van vloeibaar en pasteus niet-risicohoudend medisch afval in de

geneeskundige praktijk gebeurt in de beschikbare recipiënten, conform de bepalingen van de artikelen 5.5.3.4 tot en met
5.5.3.10. De definitief gesloten recipiënten worden, in afwachting van hun verwijdering opgeslagen, hetzij in de geneeskundige
praktijk, hetzij in een lokaal dat gescheiden is van elke woon- of leefruimte en niet toegankelijk is voor onbevoegden.

Elke recipiënt moet intact blijven, beschadigde recipiënten moeten op veilige wijze worden overgebracht in
aangepaste oververpakkingen die in voldoende mate aanwezig moeten zijn.

De recipiënten worden op regelmatige tijdstippen verwijderd voor verwerking. Het lokaal waar de recipinten zich
bevinden, wordt op regelmatige tijdstippen gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd om het ontstaan van microbiële
broeihaarden te voorkomen.

Art. 5.5.3.15. Het vast niet-risicohoudend medisch afval kan in de geneeskundige praktijk samen met de
bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen worden
verzameld en afgegeven.

Sectorale voorwaarden ophaling
Art. 5.5.3.16. De beoefenaar van een geneeskundig beroep die het risicohoudend medisch afval, afkomstig van de

eigen geneeskundige praktijk, vervoert naar een daartoe vergunde inrichting is van rechtswege geregistreerd als
vervoerder voor zover de vervoerde hoeveelheid maximaal 25 kg bedraagt.

Art. 5.5.3.17. § 1. Onverminderd elke andere wettelijke en reglementaire bepaling, gelden voor de afzonderlijke
ophaling en het vervoer van medisch afval de volgende voorwaarden :

1° voor risicohoudend medisch afval en vloeibaar of pasteus niet-risicohoudend medisch afval :
a) de ophaling en het vervoer van de afvalstoffen moet gebeuren met gesloten en goed verluchte transportmid-

delen, ADR-uitgerust;
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b) lekkende recipiënten moeten onmiddellijk in een aangepaste oververpakking worden overgebracht;
c) indien er bij een volgende ophaling gevaar bestaat voor vervuiling of besmetting van de lading, moet de

laadruimte van de transportmiddelen worden gereinigd in een daartoe vergunde inrichting die na de reiniging een
reinigingsattest verstrekt; indien nodig moet de laadruimte gedesinfecteerd worden om het ontstaan van microbiële
broeihaarden te voorkomen;

d) elke manuele behandeling van de recipiënten moet bij de ophaling tot een minimum beperkt worden;
e) de ophaler stelt duidelijke, schriftelijke richtlijnen op zowel voor de ophaling en het vervoer van de afvalstoffen

als voor noodgevallen; hij stelt die richtlijnen ter beschikking van de bestuurder, de houder van de afvalstoffen en de
toezichthoudende ambtenaar; tevens zijn die richtlijnen steeds te vinden in het transportmiddel, op een duidelijk
zichtbare en aangeduide plaats;

f) de transportmiddelen voldoen minstens aan de volgende technische vereisten :
- de laadruimte is voorzien van lekvrije, metalen wanden of wanden met vergelijkbare eigenschappen;
- de laadruimte is uitgerust met een verluchtings- en een verlichtingssysteem; indien de laadruimte gecomparti-

menteerd is, moet elk afzonderlijk compartiment voorzien zijn van een verluchtings- en een verlichtingsysteem;
- de binnenbekleding en de wanden van de laadruimte hebben afgeronde hoeken en zijn effen en goed afwasbaar,

alsmede gemakkelijk desinfecteerbaar;
- de laadruimte heeft een minimale hoogte van 1,80 m en is gescheiden van de bestuurderscabine door een

voldoende stevige scheidingswand;
- de achterste laaddeuren hebben dezelfde hoogte als de laadruimte, zijn goed afsluitbaar en weerstaan een lichte

aanrijding;
- de laadruimte moet zodanig zijn ontworpen of ingericht dat eventuele lekvloeistoffen, zelfs na een aanrijding, niet

naar buiten kunnen sijpelen;
- een gemakkelijk toegankelijke, afgescheiden ruimte binnen of buiten de laadruimte bevat voldoende

beschermende kleding, reinigingsmateriaal, desinfecterende middelen, absorptiemateriaal en aangepaste oververpak-
kingen voor noodgevallen;

- maatregelen moeten getroffen worden opdat de niet-gebruikte recipiënten in de laadruimte niet in contact
kunnen komen met eventuele lekvloeistoffen, afkomstig van de afval;

- de bestuurderskabine bevat voldoende materiaal voor het wassen en ontsmetten van de handen van de
bestuurder;

g) tijdens het laden en lossen van de recipiënten met risicohoudend medisch afval en met vloeibaar en pasteus
niet-risicohoudend medisch afval, evenals tijdens het vervoer, moeten de recipiënten zo gestapeld worden dat
omvallen wordt vermeden en dat ze gemakkelijk, veilig en met een minimum aan manipulatie kunnen verplaatst
worden;

2° voor de container met risicohoudend en vloeibaar of pasteus niet-risicohoudend medisch afval, bedoeld in
artikel 5.3.3.12, § 1, 1° :

a) de ophaling en het vervoer van de container moet gebeuren met aangepaste transportmiddelen, ADR-uitgerust;
b) indien er bij een volgende ophaling gevaar bestaat voor vervuiling of besmetting van de lading, moet de

container worden gereinigd in een daartoe vergunde inrichting die na de reiniging een reinigingsattest verstrekt; indien
nodig, moet de container gedesinfecteerd worden om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen;

c) de ophaler stelt duidelijke, schriftelijke richtlijnen op zowel voor de ophaling en het vervoer van de afvalstoffen
als voor noodgevallen; hij stelt die richtlijnen ter beschikking van de bestuurder, de houder van de afvalstoffen en de
toezichthoudende ambtenaar; bovendien zijn die richtlijnen steeds te vinden in het transportmiddel, op een duidelijk
zichtbare en aangeduide plaats;

d) de bestuurderscabine bevat voldoende beschermende kleding, reinigingsmateriaal, desinfecterende middelen,
absorptiemateriaal en aangepaste oververpakkingen voor noodgevallen alsmede voldoende materiaal voor het wassen
en ontsmetten van de handen van de bestuurder;

e) tijdens het laden en lossen van de recipiënten met risicohoudend medisch afval en met vloeibaar en pasteus
niet-risicohoudend medisch afval, evenals tijdens het vervoer, moeten de recipiënten zo gestapeld worden dat
omvallen wordt vermeden en dat ze gemakkelijk, veilig en met een minimum aan manipulatie kunnen verplaatst
worden;

3° voor vast niet-risicohoudend medisch afval :
a) bij het persen van de afvalstoffen moet het vrijkomen van lekvloeistoffen tot een minimum beperkt worden;
b) elke manuele behandeling van de recipiënten moet bij de ophaling tot een minimum beperkt worden.

Inzamelplaats buiten de instelling voor geneeskunde
en buiten de geneeskundige praktijk

Art. 5.5.3.18. Onverminderd de bepalingen van titel II van het VLAREM alsook van de vergunningsvoorwaarden
die in de met toepassing van titel I van het VLAREM verleende milieuvergunning ter zake kunnen worden opgelegd
moet elke inzamelplaats van medisch afval buiten de instelling voor geneeskunde en buiten de geneeskundige praktijk
voldoen aan de bepalingen van het artikel 5.5.3.12 van dit besluit met dien verstande dat de afvalstoffen binnen 72 uur
moeten afgevoerd worden naar de verwerkingsinrichting om daar verwerkt te worden.

Verwerking van medisch afval
Art. 5.5.3.19. Het storten van medisch afval, afkomstig van de instelling voor geneeskunde, en van risicohoudend

medisch afval, afkomstig van de geneeskundige praktijk, is verboden.
Art. 5.5.3.20. Risicohoudend medisch afval en vloeibaar en pasteus niet-risicohoudend medisch afval mogen

uitsluitend verbrand worden.
Art. 5.5.3.21. De verbranding van niet-risicohoudend medisch afval is eveneens onderworpen aan de bepalingen

van artikel 5.2.5.1°.

HOOFDSTUK 6. - Invoer en uitvoer van afvalstoffen
Art. 6.1. § 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de invoer en de uitvoer van afvalstoffen, ongeacht hun

bestemming, voor zover zij onderworpen zijn aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 259/93/EG van de Raad
van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de
Europese Gemeenschap.
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Inzonderheid vallen overeenkomstig het artikel 1, lid 2, d) en lid 3 ervan niet onder de genoemde Verordening
(EEG) 259/93/EG :

1° overbrenging van afvalstoffen, genoemd in artikel 2, lid 1, onder b), van de Richtlijn, wanneer zij reeds onder
andere voorschriften ter zake vallen;

2° overbrenging van in subbijlage 6.A bij dit besluit genoemde afvalstoffen die alleen bestemd zijn voor nuttige
toepassing, behoudens het bepaalde onder het artikel 11, b), c), d) en e) en het artikel 17, leden 1, 2 en 3 van de genoemde
Verordening 259/93/EG.

§ 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1° bevoegde autoriteiten :
de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening

259/93/EG zijn aangewezen of die door derde landen zijn aangewezen;
voor het Vlaamse Gewest wordt de OVAM als bevoegde autoriteit aangewezen;
2° bevoegde autoriteit van verzending :
de bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG door de

lidstaten is aangewezen voor het gebied vanwaar de overbrenging geschiedt, of die door derde landen is aangewezen;
voor het Vlaamse Gewest wordt de OVAM als dergelijke bevoegde autoriteit aangewezen;
3° bevoegde autoriteit van bestemming :
de bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG door de

lidstaten is aangewezen voor het gebied waar de zending wordt ontvangen of waar de afvalstoffen in een schip worden
verladen om op zee te worden verwijderd, onverminderd de bestaande overeenkomsten betreffende de verwijdering
op zee, of die door derde landen is aangewezen;

voor het Vlaamse Gewest wordt de OVAM als dergelijke bevoegde autoriteit aangewezen;
4° bevoegde autoriteit van doorvoer :
de enige, door elke lidstaat overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG

aangewezen autoriteit voor de Staat waarin de zending in doorvoer is;
5° kennisgever :
elke natuurlijke of rechtspersoon die tot kennisgeving is verplicht, dit wil zeggen de hierna bedoelde persoon die

voornemens is afvalstoffen over te brengen of te doen overbrengen :
a) de persoon wiens activiteiten deze afvalstoffen hebben voortgebracht (oorspronkelijke producent),
of
b) indien dat niet mogelijk is, een daartoe erkende inzamelaar of een geregistreerde of erkende handelaar of

makelaar die de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen regelt;
of
c) indien deze personen onbekend of niet erkend zijn, de persoon die deze afvalstoffen in zijn bezit of onder zijn

wettelijke controle heeft (houder),
of
d) in geval van invoer in de Europese Unie van afvalstoffen, de persoon die door de wetgeving van het land van

verzending is aangewezen of, indien geen aanwijzing heeft plaatsgevonden, de persoon die de afvalstoffen in zijn bezit
of onder zijn wettelijke controle heeft (houder);

6° ontvanger :
de persoon of de onderneming naar wie respectievelijk waarnaar afvalstoffen worden overgebracht voor nuttige

toepassing of verwijdering;
7° begeleidend document :
het overeenkomstig artikel 42 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG op te stellen uniforme begeleidende

document.
Art. 6.2. § 1. De kennisgevingen bedoeld in de artikelen 3, lid 1, 6 lid 1, 9, lid 3, 15, lid 1, 17, 20, lid 1, en 28 van

de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG en de andere vormen van communicatie tussen de
kennisgever en de bevoegde autoriteit van het Vlaamse Gewest, voorgeschreven door deze Verordening, moeten op één
van de volgende manieren gebeuren : hetzij per post, hetzij per fax aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM).

De Vlaamse minister kan ook de communicatie door uitwisseling van gestructureerde berichten langs
elektronische weg tussen computers toelaten volgens de voorwaarden die hij bepaalt.

§ 2. De in § 1 bedoelde kennisgeving geschiedt door middel van het begeleidend document dat door de bevoegde
autoriteit van verzending wordt afgegeven.

Art. 6.3. Overeenkomstig de artikelen 3, lid 8, 6, lid 8 en 15, lid 11 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde
Verordening 259/93/EG zendt de OVAM de kennisgevingen die betrekking hebben op de uitvoer van afvalstoffen zelf
aan de bevoegde autoriteiten van bestemming, met afschrift aan de ontvanger en de bevoegde autoriteiten van
doorvoer, tenzij zij, in het geval bedoeld in artikel 3, lid 8 van deze Verordening, zelf onmiddellijke bezwaren heeft
tegen de overbrenging op grond van artikel 4, lid 3 van deze Verordening.

Art. 6.4. § 1. Het bedrag van de administratieve kosten verbonden aan de uitvoering van de kennisgevings- en
toezichtprocedure, zoals bedoeld in artikel 33, § 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, wordt als volgt vastgesteld :

1° 1.000 frank, voor elk begeleidend document bij de OVAM aangevraagd in het kader van de in § 1 van
artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG;

dit bedrag wordt verhoogd tot 5.000 frank als het document gebruikt wordt in het kader van de algemene
kennisgevingsprocedure, bedoeld in artikel 28 van deze Verordening;

2° voor elke overbrenging van afvalstoffen naar het Vlaamse Gewest :
- 200 frank voor afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing;
- 500 frank voor afvalstoffen bestemd voor verwijdering;
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3° voor elke overbrenging van afvalstoffen naar een ander land :
- 200 frank voor afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing;
- 500 frank voor afvalstoffen bestemd voor verwijdering.
§ 2. De bedragen vermeld in § 1, 1° en 2°, worden, vrij van alle bankonkosten, vóór de afgifte van de bedoelde

documenten door de kennisgever overgemaakt op rekeningnummer 001-2778326-31 van de OVAM te Mechelen, met
de volgende vermelding :

1° voor het bedrag sub 1° : « Kennisgeving Verordening » met vermelding van het aantal begeleidende
documenten;

2° voor het bedrag sub 2° : het nummer van het begeleidend document alsmede het aantal transporten.
§ 3. De bedragen vermeld in § 1, 3° worden overgemaakt volgens de modaliteiten vastgesteld door de Vlaamse

minister.
Art. 6.5. § 1. De kennisgever, ingeval van uitvoer van afvalstoffen vanuit het Vlaamse Gewest, en de ontvanger,

ingeval van invoer van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest, stellen een bankgarantie ten gunste van de OVAM, of
sluiten een verzekering af, ter dekking van de kosten van het vervoer en van de verwijdering of nuttige toepassing
overeenkomstig artikel 27 van de Verordening 259/93/EG.

§ 2. De OVAM stelt het bedrag van de bankgarantie of van het te verzekeren risico vast, op basis van de volgende
parameters :

1° de aard van de over te brengen afvalstoffen;
2° de gemiddelde hoeveelheid van de over te brengen afvalstoffen die bij de ontvanger worden opgeslagen in

afwachting van verwerking;
3° de acceptatievoorwaarden van de ontvanger;
4° de normale kosten voor de verwijdering of de nuttige toepassing van deze afvalstoffen;
5° de kosten, verbonden aan de terugzending van de afvalstoffen naar het rechtsgebied van de Staat van

verzending.
De Vlaamse minister kan nadere regels vaststellen voor de berekening van het bedrag van de bankgarantie of van

het te verzekeren risico.
§ 3. De gestelde bankgarantie kan na akkoord van de OVAM gelicht worden wanneer voldaan is aan de

voorwaarden bepaald in artikel 27, lid 2, van de Verordening 259/93/EG. Dit akkoord wordt verleend binnen één week
na ontvangst van de in deze laatste bepaling bedoelde documenten.

Art. 6.6. § 1. De Vlaamse minister kan controleposten aanwijzen voor de controles tijdens de overbrenging van
afvalstoffen binnen de Unie, zoals bedoeld in artikel 30, lid 2 laatste gedachtenstreepje van de Verordening 259/93/EG.

§ 2. Elke invoer of uitvoer van afvalstoffen vanuit en naar staten die geen lid zijn van de Europese Unie en waarop
de bepalingen van de Verordening 259/93/EG van toepassing zijn, moet verlopen via een krachtens § 1 aangewezen
douanekantoor. Elke invoer of uitvoer van deze afvalstoffen is verboden tussen 22 uur en 6 uur.

§ 3. De Vlaamse minister kan bepalen dat de overbrenging van bepaalde afvalstoffen, die hij aanwijst, moet
verlopen via een krachtens § 2 aangewezen controlepost.

Art. 6.7. Overeenkomstig het artikel 10 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG is de
overbrenging tussen de EG-lidstaten van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die in subbijlage 6.C bij dit
besluit worden genoemd en van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die nog niet in een van de subbijlagen
6.A, 6.B en 6.C bij dit besluit zijn opgenomen, onderworpen aan dezelfde procedures als in de artikelen 6 tot en met
8 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG zijn vermeld, behalve dat de instemming van de
betrokken bevoegde autoriteiten vóór de aanvang van de overbrenging schriftelijk moet worden gegeven.

HOOFDSTUK 7. — Monsterneming en analyse van afvalstoffen

Afdeling 7.1

Erkenning van laboratoria
Art. 7.1.1. Overeenkomstig het artikel 40, § 3 van het afvalstoffendecreet wordt de Vlaamse Instelling voor

Technologisch Onderzoek aangewezen als referentielaboratorium.
Art. 7.1.2. § 1. Om met toepassing van de bepalingen van het artikel 40, § 3 van het afvalstoffendecreet te worden

erkend als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen, moet de aanvrager analyses uitvoeren op
typemonsters.

Deze analyses zullen bestaan uit fysische, chemische en/of bacteriologische onderzoekingen naargelang het
voorwerp van de aanvraag tot erkenning; de monsterneming gebeurt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 7.2
van dit besluit.

§ 2. In geval van niet-erkenning kan de aanvrager een nieuwe analyse uitvoeren ten vroegste drie maanden na het
indienen van de resultaten van de analyse op het eerste typemonster; deze procedure kan ten hoogste driemaal in drie
jaar worden herhaald.

Art. 7.1.3. De aanvraag tot erkenning als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen moet per
aangetekend schrijven worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister op het adres van
de OVAM.

In deze aanvraag moet worden vermeld :
1° de naam van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon die de aanvraag indient of namens wie ze wordt

ingediend;
2° de woonplaats en nauwkeurig adres van de aanvrager en in voorkomend geval de maatschappelijke,

administratieve en exploitatiezetels;
3° in het geval dat de aanvrager een rechtspersoon is, de naam en voornaam van de bestuurders en zaakvoerders

en een afschrift van de oprichtingsakte en haar eventuele wijzigingen, zoals neergelegd op de griffie van de bevoegde
rechtbank;

4° de naam van de verantwoordelijke exploitant;
5° een opsomming van de personeelsleden aan de hand van hun respectieve beroepskwalificaties en een

beschrijving van de lokalen, het materieel, de wetenschappelijke apparatuur en de documentatie waarover het
laboratorium beschikt;

6° het voorwerp van de aanvraag naargelang van het type van analyses waarvoor erkenning wordt gevraagd.
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Art. 7.1.4. De in artikel 7.1.2.§ 1 bedoelde erkenning wordt verleend door de Vlaamse minister op gemotiveerd
advies van de OVAM.

De erkenning wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Art. 7.1.5. De erkende laboratoria zijn ertoe verplicht :
1° hun analyseverslagen met aanduiding van de gebruikte analysemethode van alle met toepassing van dit besluit

uitgevoerde analyses ter inzage te houden van de bevoegde ambtenaren van de OVAM, en dit gedurende 5 jaar;
2° een register bij te houden van de analyses waarin de gedane verrichtingen en de bekomen uitslagen worden

beschreven;
3° aan de bevoegde ambtenaren van de OVAM toegang te verlenen tot de laboratoria alsmede inzage te geven in

alle stukken die betrekking hebben op de analyses;
4° steeds de richtlijnen te volgen van de OVAM onder meer inzake de monsternamevoorwaarden, inzake de

analysevoorwaarden en methoden en inzake het opstellen van het analyseverslag.
Art. 7.1.6. De erkenning kan door de Vlaamse minister worden ingetrokken als de bepalingen van dit besluit niet

nageleefd worden. De betrokkene wordt uitgenodigd zijn verdediging te doen gelden alvorens tot de intrekking wordt
overgegaan.

Elke intrekking wordt per uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Art. 7.1.7. § 1. De erkenningen verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1982

houdende nadere regels inzake de erkenning van laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende
het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1992, blijven van kracht
en dit tot de in de erkenning vermelde termijn.

§ 2. De erkenningsaanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van deze afdeling 7.1 worden afgehandeld
overeenkomstig de procedure vastgesteld door het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1982 houdende nadere
regels inzake de erkenning van laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van
afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1992.

Afdeling 7.2

Monsternemingen
Art. 7.2.1. § 1. De gouverneur van de provincie, de burgemeester en de ambtenaren belast met het toezicht

overeenkomstig de bepalingen van het hoofdstuk 8 van dit besluit kunnen de in deze afdeling bedoelde monsters
nemen.

Alleen de toezichthoudende ambtenaar is gemachtigd tot het opmaken van het proces-verbaal van monsterne-
ming.

§ 2. Van iedere monsterneming moet een proces-verbaal opgemaakt worden.
Art. 7.2.2. § 1. De grootte van de in artikel 7.2.1 bedoelde monsters wordt door de toezichthoudende ambtenaar

zodanig gekozen dat voldoende materiaal aanwezig is om de beoordeling en/of de analysen toe te laten die nodig zijn
om de samenstelling van de afvalstoffen te bepalen.

§ 2. De toezichthoudende ambtenaar kan de nodige technische middelen om de monsterneming uit te voeren
kosteloos opvorderen van de bezitter van de afvalstoffen.

Art. 7.2.3. § 1. De monsters worden in drie exemplaren genomen. Ze worden verzameld in gepaste recipiënten,
afhankelijk van de aard van de te bemonsteren stof. De monsters worden verpakt en verzegeld met de stempel van de
toezichthoudende ambtenaar die tot de monsterneming overgaat om elke vervanging, verwijdering of bijvoeging van
welke aard dan ook te vermijden.

De buitenverpakking van elk monster bevat de volgende vermeldingen :
1° een volgnummer;
2° de aard van de genomen stoffen;
3° de datum van de monsterneming;
4° de handtekening van de toezichthoudende ambtenaar die tot de monsterneming is overgegaan.
§ 2. De toezichthoudende ambtenaar die de monsterneming heeft uitgevoerd, nodigt de bezitter en/of de houder

van de afvalstoffen uit een willekeurig merkteken aan te brengen op de buitenverpakking van de drie exemplaren van
het monster.

Het eerste exemplaar van het monster wordt aan de bezitter en/of houder van de afvalstoffen overhandigd. De
toezichthoudende ambtenaar maakt nadien een proces-verbaal op waarbij de uitvoering van de monsterneming
vastgesteld wordt. Zo de bezitter en/of houder afwezig of onbekend is, wordt het eerste exemplaar ter beschikking
gehouden bij de OVAM.

Het tweede exemplaar van het genomen monster wordt door de OVAM ter identificatie of beoordeling bezorgd
aan een voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen erkend laboratorium.

Het derde exemplaar van het monster wordt bewaard door de OVAM.
§ 3. De toezichthoudende ambtenaar bepaalt onder welke fysische en/of chemische voorwaarden de monsters

dienen bewaard te worden in afwachting van een eventuele analyse.
Art. 7.2.4. Indien uit het analyseverslag een overtreding blijkt, wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt, dat

tezamen met het analyseverslag en het derde exemplaar van het genomen monster toegezonden wordt aan de
procureur des Konings.

Art. 7.2.5. Indien het analyseverslag door de bezitter en/of houder van de afvalstoffen wordt betwist, mag een
tegenonderzoek door een voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen erkend laboratorium worden gedaan op het
eerste exemplaar van het monster op kosten van de bezitter en/of houder van de afvalstoffen.

HOOFDSTUK 8. — Toezicht
Art. 8.1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie, houden de volgende

ambtenaren, ieder wat zijn opdracht betreft, toezicht op :
1° de door de administrateur-generaal van de OVAM aangestelde ambtenaren van niveau A en B van de afdeling

Sturing Afvalstromen en de afdeling Subsidiëring en Ambtshalve sanering van de OVAM, voor wat betreft :
a) de aangelegenheden geregeld in het afvalstoffendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, met uitzondering van

de vergunningsplichtige handelingen als bedoeld in het artikel 14, § 1 van het afvalstoffendecreet;
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b) de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van
afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap;

2° de door de inzake leefmilieu bevoegde Vlaamse minister aangestelde ambtenaren van niveau A en B van de
Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu
en Infrastructuur, voor wat betreft de vergunningsplichtige handelingen als bedoeld in het artikel 14, § 1 van het
afvalstoffendecreet.

Art. 8.2. De in artikel 8.1 genoemde ambtenaren oefenen de bevoegdheden uit die hen zijn toegekend door of
krachtens het afvalstoffendecreet, zijn uitvoeringsbesluiten en de Verordening 259/93/EEG.

Art. 8.3. De toezichthoudende ambtenaren maken zich bekend door een legitimatiebewijs ondertekend door de
administrateur-generaal van de OVAM respectievelijk door de directeur-generaal van de Administratie Milieu, Natuur,
Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur.

HOOFDSTUK 9. — Slot- en opheffingsbepalingen

Art. 9.1. § 1. Worden opgeheven :
1° het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan

huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van
2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1993;

2° het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 houdende nadere regelen omtrent de melding en de afgifte
van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 augustus 1982;

3° het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1982 houdende nadere regels inzake de erkenning van
laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse regering van 18 november 1992;

4° het besluit van de Vlaamse regering van 12 augustus 1982 houdende inrichting en werking van een databank
bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;

5° het besluit van de Vlaamse regering van 12 augustus 1982 houdende nadere regelen over de wijze waarop en
de voorwaarden waaronder monsters worden genomen ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het
beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1985;

6° het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 1984 houdende algemene regelen met betrekking tot het zich
ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen via kokers in appartementsgebouwen;

7° het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1985 houdende algemene voorwaarden voor het ophalen van
afvalstoffen;

8° het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden
voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 30 novem-
ber 1992 en bij de besluiten van de Vlaamse regering van 9 juni 1993 en 1 februari 1995;

9° het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 houdende aanduiding van de ambtenaren van de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, belast met het toezicht en de controle voortvloeiend uit
het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van
25 november 1992;

10° het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende nadere omschrijving van de begrippen
verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen;

11° het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende bepaling van de gevaarlijke afvalstoffen zoals
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995;

12° het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende nadere regelen betreffende de invoer en de
uitvoer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van 24 mei 1995;

13° het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de erkenning van
ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen.

§ 2. Artikel 1, § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen
betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen, wordt opgeheven.

§ 3. Artikel 5.2.2.8.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van 6 september 1995, 26 juni 1996 en 3 juni 1997, wordt
opgeheven.

Art. 9.2. De bepalingen van dit besluit treden in werking de eerste van de tweede maand volgend op de datum van
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, behalve de bepalingen van het hoofdstuk 4 en de bijhorende bijlagen 4.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 en 4.3, inzoverre zij betrekking hebben op het gebruik van gevaarlijke afvalstoffen als secundaire
grondstof, die in werking treden de eerste van de zevende maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in
het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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Bijlage 1.2.1

AFVALSTOFFENCATALOGUS
Europese Afvalcatalogus (EAC)

INHOUDSOPGAVE

Algemene bemerkingen

Vooraf categorieën afvalstoffen

01 00 00 Afval van exploratie, mijnbouw, ertsconcentratie en verdere bewerking van mineralen en steengroe-
ven

02 00 00 Afval van de primaire productie bij landbouw, tuinbouw, jacht, visserij en aquacultuur en de
voedingsbereiding en -verwerking

03 00 00 Afval van de houtverwerking en de productie van papier, karton pulp, panelen en meubelen

04 00 00 Afval van de leer- en textielindustrie

05 00 00 Afval van petroleumraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool

06 00 00 Afval van anorganische chemische processsen

07 00 00 Afval van organische chemische processen

08 00 00 Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), kit en drukinkt

09 00 00 Afval van de fotografische industrie

10 00 00 Anorganische afval thermische processen

11 00 00 Anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen; non-
ferrohydrometallurgie

12 00 00 Afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

13 00 00 Olieafval (exclusief spijsolie, 05 00 00 en 12 00 00)

14 00 00 Afval van organische stoffen die als oplosmiddel zijn gebruikt (exclusief 07 00 00 en 08 00 00)

15 00 00 Verpakking, absorbens, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet eerder genoemd)

16 00 00 Niet eerder in de catalogus genoemd afval

17 00 00 Bouw- en sloopafval (inclusief wegenbouw)

18 00 00 Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of aanverwant onderzoek (exclusief keuken- en
restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

19 00 00 Afval van afvalverwerkingsinstallaties, externe waterzuiveringsinstallaties en waterleidingbedrijven

20 00 00 Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, inclusief gescheiden ingezamelde fracties

ALGEMENE BEMERKINGEN

1° De genoemde afvalstoffencatalogus is van toepassing op alle afvalstoffen zonder dat het van belang is of ze voor
verwijdering of voor nuttige toepassing bestemd zijn.

2° De omschrijving van de verschillende categorieën afvalstoffen in de genoemde afvalstoffencatalogus moet in de
context van de verschillende categorieën en groepen worden geı̈nterpreteerd.

VOORAF : CATEGORIEËN AFVALSTOFFEN
(bijlage I bij de EU-richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen

zoals gewijzigd bij de EU-richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991)

Q1 produktie - of consumptieresiduen die niet hierna nader zijn gespecifieerd;

Q2 produktie die niet aan de normen voldoen;

Q3 produktie waarvan de ge- of verbruiksdatum is verstreken;

Q4 stoffen die per ongeluk zijn geloosd, weggelekt, en dergelijke; hieronder vallen ook stoffen en
materialen die als gevolg van dergelijke incidenten zijn verontreinigd;

Q5 stoffen die zijn besmet of verontreinigd als gevolg van vooraf geplande activiteiten, zoals residuen van
schoonmaakwerkzaamheden, verpakkingsmateriaal, houders, enz.;

Q6 onbruikbaar materiaal, zoals lege batterijen, uitgewerkte katalysatoren, enz.;

Q7 stoffen die onbruikbaar zijn geworden, zoals verontreinigde zuren, verontreinigde oplosmiddelen,
uitgewerkte hardingszouten, enz.;

Q8 bij industriële procédé’s ontstane residuen, zoals slakken, distillatieresiduen, enz.;

Q9 residuen van afvalzuivering, zoals slib afkomstig van gaswassing, stof afkomstig van luchtfilters,
gebruikte filters, enz.;

Q10 residuen van de fabricage/bewerking van produkten, zoals bij het draaien of frezen overgebleven
residuen, enz.;

Q11 bij winning en bewerking van grondstoffen overgebleven residuen, zoals residuen van mijnbouw of
oliewinning, enz.;
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Q12 verontreinigde stoffen, zoals met PCB’s verontreinigde olie, enz.;

Q13 alle materialen, stoffen of produkten waarvan het gebruik van rechtswege is verboden;

Q14 produkten die door de houder niet of niet meer bruikbaar zijn, zoals artikelen die zijn afgedankt door
landbouw, huishoudens, kantoren, winkels, bedrijven, enz.;

Q15 verontreinigde materialen, stoffen of produkten die afkomstig zijn van bodemsaneringsactiviteiten;

Q16 alle stoffen, materialen of produkten die niet onder de hierboven vermelde categorieën vallen.

01 00 00 AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, ERTSCONCENTRATIE EN VERDERE BEWERKING VAN
MINERALEN EN STEENGROEVEN

01 01 00 afval van de winning van mineralen

01 01 01 afval van de wining van metaalhoudende mineralen

01 01 02 afval van de wining van niet-metaalhoudende mineralen

01 02 00 afval van ertsconcentratie

01 02 01 afval van ertsconcentratie bij metaalhoudende mineralen

01 02 02 afval van ertsconcentratie bij niet-metaalhoudende mineralen

01 03 00 afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen

01 03 01 schilfers

01 03 02 stof- en poederachtig afval

01 03 03 slib van de aluminimumproductie

01 03 99 niet eerder genoemd afval

01 04 00 afval van de verdere fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen

01 04 01 grind en rotsafval

01 04 02 zand- en kleiafval

01 04 03 stof- en poederachtig afval

01 04 04 afval van de kali- en steenzoutverwerking

01 04 05 afval van het wassen en schoonmaken van mineralen

01 04 06 afval van het hakken en zagen van steen

01 04 99 niet eerder genoemd afval

01 05 00 boorgruis en overig boorafval

01 05 01 oliehoudend boorgruis en -afval

01 05 02 bariethoudend boorgruis en -afval

01 05 03 chloorhoudend boorgruis en -afval

01 05 04 zoetwater boorgruis en -afval

01 05 99 niet eerder genoemd afval

02 00 00 AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BIJ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERIJ EN
AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01 00 afval van de primaire productie

02 01 01 slib van wassen en schoonmaken

02 01 02 dierlijke weefsels

02 01 03 plantaardige weefsels

02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)

02 01 05 agrochemisch afval

02 01 06 dierlijke faeces, urine en mest (inclusief gebruikt stro) afvalwater, gescheiden ingezameld en elders
verwerkt

02 01 07 afval van bosexploitatie

02 01 99 niet eerder genoemd afval

02 02 00 afval van de bereiding van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong

02 02 01 slib van wassen en schoonmaken

02 02 02 dierlijk weefsel

02 02 03 voor consumptie of verwerking ongeschikt metariaal

02 02 04 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 02 99 niet eerder genoemd afval
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02 03 00 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen spijsolie, cacao en koffie, de
productie van conserven en de verwerking van tabak

02 03 01 slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

02 03 02 afval van conserveermiddelen

02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie

02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 03 99 niet eerder genoemd

02 04 00 afval van de suikerverwerking

02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen van bieten

02 04 02 afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)

02 04 03 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 04 99 niet eerder genoemd afval

02 05 00 afval van de zuivelindustrie

02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 05 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 05 99 niet eerder genoemd afval

02 06 00 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie

02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 02 afval van conserveermiddelen

02 06 03 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 06 99 niet eerder genoemd afval

02 07 00 afval van de productie van alcolholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en
chocolademelk)

02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 02 afval van de destillisatie van alcoholische dranken

02 07 03 afval van chemische behandeling

02 07 04 voor concumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 07 05 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

02 07 99 niet eerder genoemd afval

03 00 00 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PAPIER, KARTON, PULP,
PANELEN EN MEUBELEN

03 01 00 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01 bast- en kurkafval

03 01 02 zaagsel

03 01 03 schaafsel, spaanders en restanten hout, spaanplaat en fineer

03 01 99 niet eerder genoemd afval

03 02 00 houtverduurzamingsafval

03 02 01 niet gehalogeneerde oganische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 02 organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 03 organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

03 03 00 anorganische houtverduurzamingsmiddelen

03 03 01 afval van de productie en bewerking van pulp, papier en karton

03 03 02 bast

03 03 03 bezinksel en «green liquor» slib (afkomstig van de verwerking van «black liquor»)

03 03 04 bleekslib van hypochloriet- en chloorprocessen

03 03 05 ontinkingsslib van papierrecycling

03 03 06 vezel- en papierslib

03 03 07 afval van papier- en kartonrecycling

03 03 99 niet eerder genoemd afval
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04 00 00 AFVAL VAN DE LEER- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01 00 afval van de leerindustrie

04 01 01 schraapafval

04 01 02 loogafval

04 01 03 ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

04 01 04 chroomhoudende looivloeistof

04 01 05 chroomvrije looivloeistof

04 01 06 chroomhoudend slib

04 01 07 chroomvrij slib

04 01 08 chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijstof)

04 01 09 afval van bewerking en afwerking

04 01 99 niet eerder genoemd afval

04 02 00 afval van de textielindustrie

04 02 01 afval van onverwerkte textielvezels en andere natuurlijke vezelmaterialen met een hoofdzakelijk
plantaardige oorsprong

04 02 02 afval van onverwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong

04 02 03 afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische onverwerkte textielvezels

04 02 04 afval van onverwerkte gemengde textielvezels vóór spinnen en weven

04 02 05 afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong

04 02 06 afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong

04 02 07 afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische verwerkte textielvezels

04 02 08 afval van verwerkte gemengde textielvezels

04 02 09 afval van composietmaterialen (geı̈mpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)

04 02 10 organisch afval van natuurlijke producten (bij voorbeeld vet, was)

04 02 11 halogeenhoudend afval van bewerking en afwerking

04 02 12 halogeenvrij afval van bewerking en afwerking

04 02 13 kleurstoffen en pigmenten

04 02 99 niet eerder genoemd afval

05 00 00 AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHAN-
DELING VAN KOOL

05 01 00 olieachtig slib en vast afval

05 01 01 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

05 01 02 ontzoutingsslib

05 01 03 tankbodemslib

05 01 04 zuur alkylslib

05 01 05 gemorste olie

05 01 06 slib van installaties, gereedschap en onderhoudswerkzaamheden

05 01 07 zure teer

05 01 08 overige teer

05 01 99 niet eerder genoemd afval

05 02 00 niet olieachtig slib en vast afval

05 02 01 ketelvoedingswaterslib

05 02 02 afval van koeltorens

05 02 99 niet eerder genoemd afval

05 03 00 afgewerkte katalysatoren

05 03 01 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

05 03 02 overige afgewerkte katalysatoren

05 04 00 afgewerkte bleekaarde

05 04 01 afgewerkte bleekaarde

05 05 00 olieontzwavelingsafval

05 05 01 zwavelhoudend afval

05 05 99 niet eerder genoemd afval
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05 06 00 afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01 zure teer

05 06 02 asfalt

05 06 03 overige teer

05 06 04 afval van koeltorens

05 06 99 niet eerder genoemd afval

05 07 00 afval van aardgaszuivering

05 07 01 kwikhoudend slib

05 07 02 zwavelhoudend afval

05 07 99 niet eerder genoemd afval

05 08 00 afval van olieregeneratie

05 08 01 afgewerkte bleekaarde

05 08 02 zure teer

05 08 03 overige teer

05 08 04 olie/watermengsel van olieregeneratie

05 08 99 niet eerder genoemd afval

06 00 00 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

06 01 00 zure oplossingen

06 01 01 zwavelzuur en zwaveligzuur

06 01 02 zoutzuur

06 01 03 waterstoffluoride

06 01 04 fosfor- en fosforigzuur

06 01 05 salpeter- en salpeterigzuur

06 01 99 niet eerder genoemd afval

06 02 00 basische oplossingen

06 02 01 calciumhydroxide

06 02 02 soda

06 02 03 ammonia

06 02 99 niet eerder genoemd afval

06 03 00 zoutafval en oplossingen daarvan

06 03 01 carbonaten (exclusief 02 04 02 en 19 10 03)

06 03 02 zoutoplossingen met sulfaat, sulfiet of sulfide

06 03 03 vaste zouten met sulfaat, sulfiet of sulfide

06 03 04 zoutoplossingen met chloride, fluoride of halogenide

06 03 05 vaste zouten met chloride, fluoride of halogenide

06 03 06 zoutoplossingen met fosfaat en aanverwante vaste zouten

06 03 07 fosfaat en aanverwante vaste zouten

06 03 08 zoutoplossingen met nitraat en aanverwante verbindingen

06 03 09 vaste zouten met nitriden (nitrometaalverbindingen)

06 03 10 vaste zouten met ammoniumzouten

06 03 11 zouten en oplossingen met cyanide

06 03 12 zouten en oplossingen met organische verbindingen

06 03 99 niet eerder genoemd afval

06 04 00 metaalhoudend afval

06 04 01 metaaloxiden

06 04 02 metaalzouten (exclusief 06 03 00)

06 04 03 arseenhoudend afval

06 04 04 kwikhoudend afval

06 04 05 afval met andere zware metalen

06 04 99 niet eerder genoemd afval
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06 05 00 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

06 05 01 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

06 06 00 afval van chemische processen met zwavel (productie en omzetting) en ontzwavelingsprocessen

06 06 01 zwavelhoudend afval

06 06 99 niet eerder genoemd afval

06 07 00 afval van chemische processen met halogenen

06 07 01 asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02 actieve kool van de chloorbereiding

06 07 99 niet eerder genoemd afval

06 08 00 afval van de productie van silicium en siliciumderivaten

06 08 01 afval van de productie van silicium en siliciumderivaten

06 09 00 afval van chemische processen met fosfor

06 09 01 fosfo(r)gips

06 09 02 fosforhoudende slakken

06 09 99 niet eerder genoemd afval

06 10 00 afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding

06 10 01 afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding

06 11 00 afval van de bereiding van anorganische pigmenten en apacificeermiddelen

06 11 01 gips van de productie van titaandioxide

06 11 99 niet eerder genoemd afval

06 12 00 afval van de productie, het gebruik en de regeneratie van katalysatoren

06 12 01 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

06 12 02 overige afgewerkte katalysatoren

06 13 00 afval van andere anorganische chemische processen

06 13 01 anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen

06 13 02 afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

06 13 03 roet

06 13 99 niet eerder genoemd afval

07 00 00 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën

07 01 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 01 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 01 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 01 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08 overige destillatieresiduen en reactiersiduen

07 01 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 99 niet eerder genoemd afval

07 02 00 afval bereiding, formulering,levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 02 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 02 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 02 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08 overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
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07 02 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 99 niet eerder genoemd afval

07 03 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten
(exclusief 06 11 00)

07 03 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 03 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 03 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 03 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08 overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 99 niet eerder genoemd afval

07 04 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief 02 01 05)

07 04 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 04 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 04 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 04 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08 overige dedestillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 99 niet eerder genoemd afval

07 05 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten

07 05 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 05 03 gehalogeneerde organische oplosmidelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 05 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 05 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08 overige desillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10 overige filterkoek en afgekwerkte absorbentia

07 05 99 niet eerder genoemd afval

07 06 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen,
detergenten, desinfecterende middelen en kosmetische producten

07 06 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 06 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 06 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 06 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08 overige destillatieresiduen en reactiesresiduen

07 06 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 99 niet eerder genoemd afval

11342 BELGISCH STAATSBLAD — 16.04.1998 — MONITEUR BELGE



07 07 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet eerder genoemde
chemische produkten

07 07 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater

07 07 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 05 edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

07 07 06 overige afgewerkte katalysatoren

07 07 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08 overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 99 niet eerder genoemd afval

08 00 00 AFVAL VAN BEREIDING,FORMULERING,LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF, LAK
EN EMAIL), KIT EN DRUKINKT

08 01 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van verf en lak

08 01 01 afval van verf en lak met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 02 afval van verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 03 afval van verf en lak op waterbasis

08 01 04 poederverf

08 01 05 uitgeharde verf en lak

08 01 06 slib van verf- en lakverwijdering met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 07 slib van verf- en lakverwijdering zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 08 waterig slib met verf of lak

08 01 09 afval van verf- of lakverwijdering (exclusief 08 01 05 en 08 01 06)

08 01 10 waterige suspensies met verf of lak

08 01 99 niet eerder genoemd afval

08 02 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)

08 02 01 afval-coatingpoeder

08 02 02 waterig slib met keramisch materiaal

08 02 03 waterige suspensies met kermamisch materiaal

08 02 99 niet eerder genoemd afval

08 03 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt

08 03 01 afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 02 afvalinkt zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 03 afval van inkt op waterbasis

08 03 04 opgedroogde inkt

08 03 05 inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 06 inkstslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 07 waterig slib met inkt

08 03 08 waterig vloeibaar afval met inkt

08 03 09 tonerafval (inclusief patronen)

08 03 99 niet eerder genoemd afval

08 04 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lijm en kit (inclusief vochtwerende
producten)

08 04 01 lijm- en kitafval met gehalogneerde oplosmiddelen

08 04 02 lijm- en kitafval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 03 afval van lijm en kit op waterbasis

08 04 04 uitgeharde lijm en kit

08 04 05 lijm- en kitslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 06 lijm- en kitslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 07 waterig slib met lijm en kit
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08 04 08 waterig vloeibaar afval met lijm en kit

08 04 99 niet eerder genoemd afval

09 00 00 AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

09 01 00 afval van de fotografische industrie

09 01 01 ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02 ontwikkelingsvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03 ontwikkelingsvloeistof op basis van oplosmiddelen

09 01 04 fixeervloeistof

09 01 05 bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 06 zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

09 01 07 fotografische film en papier met zilver of zilververbindingen

09 01 08 fotografische film en papier zonder zilver of zilverbindingen

09 01 09 wegwerpcamera’s met batterijen

09 01 10 wegwerpcamera’s zonder batterijen

09 01 99 niet eerder genoemd afval

10 00 00 ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 01 00 afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19 00 00)

10 01 01 bodems

10 01 02 koolvliegas

10 01 03 turfvliegas

10 01 04 olievliegas

10 01 05 calciumhoudend ractieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

10 01 06 overig afval van gasreiniging in vaste vorm

10 01 07 calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm

10 01 08 overig afval van gasreiniging in slibvorm

10 01 09 zwavelzuur

10 01 10 afgewerkte katalysatoren, bij voorbeeld van Nox-verwijdering

10 01 11 waterig slib van ketelreiniging

10 01 12 ovenpuin

10 01 99 niet eerder genoemd afval

10 02 00 afval van de ijzer- en staalindustrie

10 02 01 afval van de verwerking van slakken

10 02 02 onverwerkte slakken

10 02 03 slib van gasreiniging

10 02 05 overig slib

10 02 06 ovenpuin

10 02 99 niet eerder genoemd afval

10 03 00 afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 01 teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 03 02 anodeafval

10 03 03 skimmings

10 03 04 primaire smeltslakken/white drosses

10 03 05 aluminiumstof

10 03 06 gebruikte koolstofstrips en vuurvaste materialen van elektrolyse

10 03 07 ovenpuin

10 03 08 zoutslakken en secundaire smelt

10 03 09 black drosses van secundaire smelt

10 03 10 afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 03 11 rookgasstof

10 03 12 overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)
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10 03 13 vast afval van gasreining

10 03 14 slib van gasreiniging

10 03 99 niet eerder genoemd afval

10 04 00 afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01 slakken (primaire en secundarie smelt)

10 04 02 dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 04 03 calciumarsenaat

10 04 04 rookgasstof

10 04 05 overige deeltjes en stof

10 04 06 vast afval van gastreiniging

10 04 07 slib van gasreiniging

10 04 08 ovenpuin

10 04 99 niet eerder genoemd afval

10 05 00 afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01 slakken (primaire en secundaire smelt)

10 05 02 dross en skimmings (primaire en secundarie smelt)

10 05 03 rookgasstof

10 05 04 overige deeltjes en stof

10 05 05 vast afval van gasreiniging

10 05 06 slib van gasreiniging

10 05 07 ovenpuin

10 05 99 niet eerder genoemd afval

10 06 00 afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 01 slakken (primaire en secundarie smelt)

10 06 02 dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 06 03 rookgasstof

10 06 04 overige deeltjes en stof

10 06 05 afval van elektrolytische raffinage

10 06 06 vast afval van gasreiniging

10 06 07 slib van gasreiniging

10 06 08 ovenpuin

10 06 99 niet eerder genoemd afval

10 07 00 afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie

10 07 01 slakken (primaire en secundaire smelt)

10 07 02 dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 07 03 vast afval van gasreiniging

10 07 04 overige deeltjes en stof

10 07 05 slib van gasreiniging

10 07 06 ovenpuin

10 07 99 niet eerder genoemd afval

10 08 00 afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie

10 08 01 slakken (primaire en secundaire smelt)

10 08 02 dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 08 03 rookgasstof

10 08 04 overige deeltjes en stof

10 08 05 vast afval van gasreiniging

10 08 06 slib van gasreiniging

10 08 07 ovenpuin

10 08 99 niet eerder genoemd afval

10 09 00 afval van ijzergieten

10 09 01 gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt

10 09 02 gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruikt
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10 09 03 ovenslak

10 09 04 ovenstof

10 09 99 niet eerder genoemd afval

10 10 00 afval van non-ferrogieten

10 10 01 gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt

10 10 02 gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruuikt

10 10 03 ovenslak

10 10 04 ovenstof

10 10 99 niet eerder genoemd afval

10 11 00 afval van de fabricage van glas en glasproducten

10 11 01 afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 11 02 glasafval

10 11 03 afval van vezelmateriaal op basis van glas

10 11 04 rookgasstof

10 11 05 overige deeltjes en stof

10 11 06 vast afval van gasreiniging

10 11 07 slib van gasreiniging

10 11 08 ovenpuin

10 11 99 niet eerder genoemd afval

10 12 00 afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen

10 12 01 afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 12 02 rookgasstof

10 12 03 overige deeltjes en stof

10 12 04 slib van gasreiniging

10 12 05 slib van gasreiniging

10 12 06 afgedankte vormen

10 12 07 ovenpuin

10 12 99 niet eerder genoemd afval

10 13 00 afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan
zijn gemaakt

10 13 01 afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 13 02 afval van de fabricage van asbestcement

10 13 03 afval van overige composietmaterialen op basis van cement

10 13 04 afval van het branden en blussen van kalk

10 13 05 vast afval van gasreiniging

10 13 06 overige deeltjes en stof

10 13 07 slib van gasreiniging

10 13 08 ovenpuin

10 13 99 niet eerder genoemd afval

11 00 00 ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN
METALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE

11 01 00 vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bij voorbeeld galvanische
processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten)

11 01 01 cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom

11 01 02 cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen

11 01 03 cyanidevrij afval met chroom

11 01 04 cyanidevrij afval zonder chroom

11 01 05 zure beitsoplossingen

11 01 06 niet eerder genoemde zuren

11 01 07 niet eerder genoemde basen

11 01 08 slib van fosfaatbehandeling
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11 02 00 afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 01 slib van de koper-hydrometallurgie

11 02 02 slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosier, goethiet)

11 02 03 afval van de productie van anoden voor waterige electrolyseprocessen

11 02 04 niet eerder genoemd slib

11 03 00 slib en vaste stoffen van ontlaatprocessen

11 03 01 cynidehoudend afval

11 03 02 overige afval

11 04 00 overige niet eerder genoemd anorganisch metaalhoudend afval

11 04 01 overig niet eerder genoemd anorganisch metaalhoudend afval

12 00 00 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VANMETALEN
EN KUNSTSTOFFEN

12 01 00 afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snijden en vijlen)

12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 02 overige ferrometaaldeeljtes

12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 04 overige non-ferrometaaldeeltjes

12 01 05 kunststofdeeltjes

12 01 06 afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies)

12 01 07 afval van halogeenvrije machineolie (geen emulsies)

12 01 08 afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking

12 01 09 afval van halogeenvrije emulsies voor machinale bewerking

12 01 10 synthetische machineolie

12 01 11 slib van machinale bewerking

12 01 12 afgewerkte wassen en vetten

12 01 13 lasafval

12 01 99 niet eerder genoemd afval

12 02 00 afval van mechanische oppervlaktebehandeling (stralen, slijpen, wetten, schuren, polijsten)

12 02 01 afgewerkt straalgrit

12 02 02 slib van slijpen, wetten en schuren

12 02 03 polijstslib

12 02 99 niet eerder genoemd afval

12 03 00 afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11 00 00)

12 03 01 waterige wasvloeistoffen

12 03 02 afval van stoomontvetting

13 00 00 OLIEAFVAL (EXCLUSIEF SPIJSOLIE, 05 00 00 EN 12 00 00)

13 01 00 afval van hydraulische olie en remolie

13 01 01 PCB- of PCT-houdende hydraulische olie

13 01 02 overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 03 niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 04 gechloreerde emulsies

13 01 05 niet-gechloreerde emulsies

13 01 06 hydraulische olie welke alleen minerale olie bevat

13 01 07 overige hydraulische olie

13 01 08 remvloeistof

13 02 00 afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 01 gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 02 niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 03 overige motor-, transmissie- en smeerolie
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13 03 00 afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01 PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 02 overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 03 niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 04 synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 05 minerale isolatie- en warmteoverdracht

13 04 00 ruimolie

13 04 01 ruimolie van de binnenvaart

13 04 02 ruimolie uit de kadeafvoer

13 04 03 ruimolie van de overige scheepvaart

13 05 00 inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01 vaste stoffen uit olie/waterscheiders

13 05 02 slib uit olie/waterscheiders

13 05 03 opvangerslib

13 05 04 ontzouterslib of -emulsie

13 05 05 overige emuslies

13 06 00 niet eerder genoemd olieafval

13 06 01 niet eerder genoemd olieafval

14 00 00 AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZIJN GEBRUIKT (EXCLU-
SIEF 07 00 00 EN 08 00 00)

14 01 00 afval van metaalontvetting en machineonderhoud

14 01 01 chloorfluorwaterstoffen

14 01 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 04 halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 05 halogeenvrije mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 06 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 01 07 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 00 afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurprodukten

14 02 01 gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 02 02 mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 03 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 04 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 00 afval uit de elektronicaindustrie

14 03 01 chloorfluorkoolwaterstoffen

14 03 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 03 oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 04 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 05 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 04 00 afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrijfgas

14 04 01 chloorfluorkoolwaterstoffen

14 04 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 04 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 04 05 slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 05 00 afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen)

14 05 01 chloorfluorkoolwaterstoffen

14 05 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 04 slib met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 05 05 slib met andere oplosmiddelen
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15 00 00 VERPAKKING, ABSORBENS, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE
KLEDING (NIET EERDER GENOEMD)

15 01 00 verpakking

15 01 01 papier of karton

15 01 02 kunststof

15 01 03 hout

15 01 04 metaal

15 01 05 samengestelde verpakking

15 01 06 gemengd

15 02 00 absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken, beschermende kleding

15 02 01 absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken, beschermende kleding

16 00 00 NIET EERDER IN DE CATALOGUS GENOEMD AFVAL

16 01 00 afgedankte auto’s

16 01 01 edelmetaalhoudende katalysatoren uit auto’s

16 01 02 andere katalysatoren uit auto’s

16 01 03 oude banden

16 01 04 sloopauto’s

16 01 05 lichte fracties uit autoshredder

16 01 99 niet eerder genoemd afval

16 02 00 afgedankt materiaal en shredderafval

16 02 01 PCB- of PCT-houdende transformatoren en condensatoren

16 02 02 overig afgedankt elektronisch materiaal (bij voorbeeld printplaten)

16 02 03 materiaal met chloorfluorkoolwaterstoffen

16 02 04 afgedankt materiaal met vrije asbestvezels

16 02 05 overig afgedankt materiaal

16 02 06 afval van de asbestverwerkende industrie

16 02 07 afval van de kunststofverwerkende industrie

16 02 08 autoshredder

16 03 00 afgekeurde charges

16 03 01 anorganische afgekeurde charges

16 03 02 organische afgekeurde charges

16 04 00 explosief afval

16 04 01 afvalmunitie

16 04 02 vuurwerkafval

16 04 03 overig explosief afval

16 05 00 gassen en chemicaliën in houders

16 05 01 industriële gassen in hogedrukcylinders, LPG-containers en industriële aërosolhouders (inclusief
halonen)

16 05 02 overig afval met anorganische chemicaliën, bij voorbeeld niet eerder genoemde labchemicaliën,
bluspoeder

16 05 03 overig afval met organische chemicaliën, bij voorbeeld niet eerder genoemde labchemicaliën

16 06 00 batterijen en accu’s

16 06 01 loodaccu’s

16 06 02 NiCd-batterijen

16 06 03 droge kwikcellen

16 06 04 alkalibatterijen

16 06 05 overige batterijen en accu’s

16 06 06 elektrolyt uit batterijen en accu’s

16 07 00 afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 00 00 en 12 00 00)

16 07 01 chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 02 oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 03 oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)
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16 07 04 chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 05 chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging

16 07 06 oliehoudend afval van opslagtankreiniging

16 07 07 vast afval van scheepsladingen

16 07 99 niet eerder genoemd afval

17 00 00 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW)

17 01 00 beton, stenen, tegels, keramische producten en gipsmateriaal

17 01 01 beton

17 01 02 stenen

17 01 03 tegels en keramische producten

17 01 04 gipsbouwmaterialen

17 01 05 asbesthoudend bouwmateriaal

17 02 00 hout, glas en kunststof

17 02 01 hout

17 02 02 glas

17 02 03 kunststof

17 03 00 asfalt, teer en teerprodukten

17 03 01 teerhoudend asfalt

17 03 02 asfalt (teervrij)

17 03 03 teer en teerprodukten

17 04 00 metaal (inclusief legeringen)

17 04 01 koper, brons en messing

17 04 02 aluminium

17 04 03 lood

17 04 04 zink

17 04 05 ijzer en staal

17 04 06 tin

17 04 07 gemengde metalen

17 04 08 kabels

17 05 00 grond en baggerspecie

17 05 01 grond en stenen

17 05 02 baggerspecie

17 06 00 isolatiematerialen

17 06 01 asbesthoudende isolatiematerialen

17 06 02 overige isolatiematerialen

17 07 00 gemengd bouw- en sloopafval

17 07 01 gemengd bouw- en sloopafval

18 00 00 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OFAANVERWANT ONDERZOEK
(exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01 00 Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens

18 01 01 scherpe voorwerpen

18 01 02 lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed

18 01 03 ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde
infectie te voorkomen

18 01 04 afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde
infectie te voorkomen (bij voorbeeld verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

18 01 05 afgedankte chemicaliën en geneesmiddelen

18 02 00 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren

18 02 01 scherpe voorwerpen

18 02 02 ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde
infectie te voorkomen
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18 02 03 afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde
infectie te voorkomen

18 02 04 afgedankte chemicaliën

19 00 00 AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLA-
TIES EN WATERLEIDINGSBEDRIJVEN

19 01 00 afval van de verbranding of pyrolyse van huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval

19 01 01 Bodems en slakken

19 01 02 uit bodems verwijderde ferromaterialen

19 01 03 vliegas

19 01 04 ketelas

19 01 05 filterkoek van gasreiniging

19 01 06 waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 07 vast afval van gasreiniging

19 01 08 afval van pyrolyse

19 01 09 afgewerkte katalysatoren, bij voorbeeld van Nox-verwijdering

19 01 10 afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

19 01 99 niet eerder genoemd afval

19 02 00 Afval van specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (bij voorbeeld
verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)

19 02 01 metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen

19 02 02 voorgemengd afval voor verwijdering

19 03 00 gestabiliseerd/verhard afval

19 03 01 met hydraulische bindmiddelen gestabiliseerd/verhard afval

19 03 02 met organische bindmiddelen gestabiliseerd/verhard afval

19 03 03 door biologische behandeling gestabiliseerd afval

19 04 00 verglaasd afval en afval van verglazen

19 04 01 verglaasd afval

19 04 02 vliegas en ander rookgasreinigingsafval

19 04 03 niet-verglaasde vaste fase

19 04 04 waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

19 05 00 afval van de aerobe behandeling van vast afval

19 05 01 niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval

19 05 02 niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

19 05 03 afgekeurde compost

19 05 99 niet eerder genoemd afval

19 06 00 afval van de anaërobe behandeling van afval

19 06 01 slib van de anaërobe behandeling van huishoudelijk en soortgelijk afval

19 06 02 slib van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 99 niet eerder genoemd afval

19 07 00 percolatiewater van stortplaatsen

19 07 01 percolatiewater van stortplaatsen

19 08 00 niet eerder genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 01 roostergoed

19 08 02 afval van zandvang

19 08 03 vet/oliemengsel van olie/waterscheiding

19 08 04 slib van de behandeling van industrieel afvalwater

19 08 05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

19 08 06 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 08 07 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 08 99 niet eerder genoemd afval
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19 09 00 afval van de bereiding van drinkwater of water voor industrieel gebruik

19 09 01 vast afval van primaire filtratie en roostergoed

19 09 02 waterzuiveringsslib

19 09 03 onthardingsslib

19 09 04 afgewerkte actieve kool

19 09 05 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 09 06 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 09 99 niet eerder genoemd afval

20 00 00 HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INCLUSIEF GESCHEIDEN
INGEZAMELDE FRACTIES

20 01 00 gescheiden ingezamelde fracties

20 01 01 papier en karton

20 01 02 glas

20 01 03 kleine stukken kunststof

20 01 04 overige kunststof

20 01 05 kleine stukken metaal (blikjes en dergelijke)

20 01 06 overig metaal

20 01 07 hout

20 01 08 organisch composteerbaar keukenafval inclusief bak-, braad- en fituurolie en keukenafval van
kantines en restaurants)

20 01 09 olie en vet

20 01 10 kleding

20 01 11 textiel

20 01 12 verf, inkt, lijm en hars

20 01 13 oplosmiddelen

20 01 14 zuren

20 01 15 basisch afval

20 01 16 detergenten

20 01 17 fotochemicaliën

20 01 18 geneesmiddelen

20 01 19 pesticiden

20 01 20 batterijen en accu’s

20 01 21 TL-buizen en ander kwikhoudend afval

20 01 22 spuitbuizen

20 01 23 CFK-houdende apparatuur

20 01 24 elektronische apparatuur (bij voorbeeld printplaten)

20 02 00 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01 composteerbaar afval

20 02 02 grond en stenen

20 02 03 overig niet-composteerbaar afval

20 03 00 overig gemeentelijk afval

20 03 01 gemengd gemeentelijk afval

20 03 02 marktafval

20 03 03 veegvuil

20 03 04 slib van septic tanks

20 03 05 sloopauto’s

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,

L.VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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Bijlage 2.4.1.1

TE GEBRUIKEN TESTMETHODEN
VOOR DE BEPALING VAN DE

IN HET ARTIKEL 2.4.1, § 1 VAN HET VLAREA BEDOELDE EIGENSCHAPPEN

(Bijlage V bij de EG-Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen,
zoals herhaalde malen gewijzigd)

A. Methoden voor de bepaling van de fysisch-chemische eigenschappen :
Zie publicatieblad L 1992, nr. 383A.

B. Methoden voor de bepaling van de toxiciteit :
Zie publicatieblad L 1998, nr. 133
en wijzigingen in het publicatieblad L 1993, nr. 110A

C. Methoden voor de bepaling van de ecotoxiciteit :
Zie publicatieblad L 1998, nr. 133 en wijzigingen in de publicatiebladen L 1992, nr. 154 en L 1992, nr. 383A.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L.VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 2.4.1.2

LIJST VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

Algemene bemerkingen

1° De diverse soorten afvalstoffen zijn in de navolgende lijst volledig gedefinieerd door een code van zes cijfers
voor de afvalstoffen en door opschriften van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken.

2° De opneming in de navolgende lijst houdt niet in dat het materiaal of het voorwerp in alle omstandigheden een
afvalstof is. Opneming is alleen relevant indien voldaan is aan de definitie van afvalstof zoals vastgesteld door artikel 2,
1° van het afvalstoffendecreet.

EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

02 00 00 AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BIJ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERIJ EN
AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01 00 afval van de primaire productie

02 01 05 agrochemisch afval

03 00 00 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PAPIER, KARTON, PULP,
PANELEN EN MEUBELEN

03 02 00 houtverduurzamingsafval

03 02 01 niet gehalogeneerde oganische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 02 organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 03 organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 04 anorganische houtverduurzamingsmiddelen

04 00 00 AFVAL VAN DE LEER- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01 00 afval van de leerindustrie

04 01 03 ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

04 02 00 afval van de textielindustrie

04 02 11 halogeenhoudend afval van bewerking en afwerking
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

05 00 00 AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHAN-
DELING VAN KOOL

05 01 00 olieachtig slib en vast afval

05 01 03 tankbodemslib

05 01 04 zuur alkylslib

05 01 05 gemorste olie

05 01 07 zure teer

05 01 08 overige teer

05 04 00 afgewerkte bleekaarde

05 04 01 afgewerkte bleekaarde

05 06 00 afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01 zure teer

05 06 03 overige teer

05 07 00 afval van aardgaszuivering

05 07 01 kwikhoudend slib

05 08 00 afval van olieregeneratie

05 08 01 afgewerkte bleekaarde

05 08 02 zure teer

05 08 03 overige teer

05 08 04 olie/watermengsel van olieregeneratie

06 00 00 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

06 01 00 zure oplossingen

06 01 01 zwavelzuur en zwaveligzuur

06 01 02 zoutzuur

06 01 03 waterstoffluoride

06 01 04 fosfor- en fosforigzuur

06 01 05 salpeter- en salpeterigzuur

06 01 99 niet eerder genoemd afval

06 02 00 basische oplossingen

06 02 01 calciumhydroxide

06 02 02 soda

06 02 03 ammonia

06 02 99 niet eerder genoemd afval

06 03 00 zoutafval en oplossingen daarvan

06 03 11 zouten en oplossingen met cyanide

06 04 00 metaalhoudend afval

06 04 02 metaalzouten (exclusief 06 03 00)

06 04 03 arseenhoudend afval

06 04 04 kwikhoudend afval

06 04 05 afval met andere zware metalen

06 07 00 afval van chemische processen met halogenen

06 07 01 asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02 actieve kool van de chloorbereiding

06 13 00 afval van andere anorganische chemische processen

06 13 01 anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen

06 13 02 afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

07 00 00 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën

07 01 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08 overige destillatieresiduen en reactiersiduen

07 01 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10 overige filterkoek en afgewerkte abosorbentia

07 02 00 afval bereiding, formulering,levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en
kunstvezels

07 02 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08 overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten
(exclusief 06 11 00)

07 03 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08 overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief 02 01 05)

07 04 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08 overige dedestillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten

07 05 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03 gehalogeneerde organische oplosmidelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08 overige desillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10 overige filterkoek en afgekwerkte absorbentia

07 06 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen,
detergenten, desinfecterende middelen en kosmetische producten

07 06 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08 overige destillatieresiduen en reactiesresiduen
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

07 06 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet eerder genoemde
chemische produkten

07 07 01 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03 gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07 gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08 overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 09 gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10 overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

08 00 00 AFVALVAN BEREIDING,FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF, LAK
EN EMAIL), KIT EN DRUKINKT

08 01 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van verf en lak

08 01 01 afval van verf en lak met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 02 afval van verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 06 slib van verf- en lakverwijdering met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 07 slib van verf- en lakverwijdering zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt

08 03 01 afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 02 afvalinkt zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 05 inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 06 inkstslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 00 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lijm en kit (inlcusief vochtwerende
producten)

08 04 01 lijm- en kitafval met gehalogneerde oplosmiddelen

08 04 02 lijm- en kitafval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 05 lijm- en kitslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 06 lijm- en kitslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

09 00 00 AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

09 01 00 afval van de fotografische industrie

09 01 01 ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02 ontwikkelingsvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03 ontwikkelingsvloeistof op basis van oplosmiddelen

09 01 04 fixeervloeistof

09 01 05 bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 06 zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

10 00 00 ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 01 00 afval van electriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19 00 00)

10 01 04 olievliegas

10 01 09 zwavelzuur

10 03 00 afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 01 teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 03 03 skimmings

10 03 04 primaire smeltslakken/white drosses

10 03 07 ovenpuin

10 03 08 zoutslakken en secundaire smelt
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

10 03 09 black drosses van secundaire smelt

10 03 10 afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 04 00 afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01 slakken (primaire en secundarie smelt)

10 04 02 dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 04 03 calciumarsenaat

10 04 04 rookgasstof

10 04 05 overige deeltjes en stof

10 04 06 vast afval van gastreiniging

10 04 07 slib van gasreiniging

10 05 00 afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01 slakken (primaire en secundaire smelt)

10 05 02 dross en skimmings (primaire en secundarie smelt)

10 05 03 rookgasstof

10 05 05 vast afval van gasreiniging

10 05 06 slib van gasreiniging

10 06 00 afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 03 rookgasstof

10 06 05 afval van elektrolytische raffinage

10 06 06 vast afval van gasreiniging

10 06 07 slib van gasreiniging

11 00 00 ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN
METALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE

11 01 00 vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bij voorbeeld galvanische
processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten)

11 01 01 cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom

11 01 02 cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen

11 01 03 cyanidevrij afval met chroom

11 01 05 zure beitsoplossingen

11 01 06 niet eerder genoemde zuren

11 01 07 niet eerder genoemde basen

11 01 08 slib van fosfaatbehandeling

11 02 00 afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 02 slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosier, goethiet)

11 03 00 slib en vast stoffen van ontlaatprocessen

11 03 01 cynidehoudend afval

11 03 02 overige afval

12 00 00 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VANMETALEN
EN KUNSTSTOFFEN

12 01 00 afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snijden en vijlen)

12 01 06 afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies)

12 01 07 afval van halogeenvrije machineolie (geen emulsies)

12 01 08 afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking

12 01 09 afval van halogeenvrije emulsies voor machinale bewerking

12 01 10 synthetische machineolie

12 01 11 slib van machinale bewerking

12 01 12 afgewerkte wassen en vetten
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

12 03 00 afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11 00 00)

12 03 01 waterige wasvloeistoffen

12 03 02 afval van stoomontvetting

13 00 00 OLIEAFVAL (EXCLUSIEF SPIJSOLIE, 05 00 00 EN 12 00 00)

13 01 00 afval van hydraulische olie en remolie

13 01 01 PCB- of PCT-houdende hydraulische olie

13 01 02 overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 03 niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 04 gechloreerde emulsies

13 01 05 niet-gechloreerde emulsies

13 01 06 hydraulische olie welke alleen minerale olie bevat

13 01 07 overige hydraulische olie

13 01 08 remvloeistof

13 02 00 afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 01 gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 02 niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 03 overige motor-, transmissie- en smeerolie

13 03 00 afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01 PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 02 overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 03 niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 04 synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 05 minerale isolatie- en warmteoverdracht

13 04 00 ruimolie

13 04 01 ruimolie van de binnenvaart

13 04 02 ruimolie uit de kadeafvoer

13 04 03 ruimolie van de overige scheepvaart

13 05 00 inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01 vaste stoffen uit olie/waterscheiders

13 05 02 slib uit olie/waterscheiders

13 05 03 opvangerslib

13 05 04 ontzouterslib of -emulsie

13 05 05 overige emuslies

13 06 00 niet eerder genoemd olieafval

13 06 01 niet eerder genoemd olieafval

14 00 00 AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZIJN GEBRUIKT (EXCLU-
SIEF 07 00 00 EN 08 00 00)

14 01 00 afval van metaalontvetting en machineonderhoud

14 01 01 chloorfluorwaterstoffen

14 01 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 04 halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 05 halogeenvrije mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 06 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 01 07 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

14 02 00 afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurprodukten

14 02 01 gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 02 02 mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 03 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 04 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 00 afval uit de elektronica-industrie

14 03 01 chloorfluorkoolwaterstoffen

14 03 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 03 oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 04 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 05 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 04 00 afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrijfgas

14 04 01 chloorfluorkoolwaterstoffen

14 04 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 04 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 04 05 slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 05 00 afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen)

14 05 01 chloorfluorkoolwaterstoffen

14 05 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 04 slib met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 05 05 slib met andere oplosmiddelen

16 00 00 NIET EERDER IN DE CATALOGUS GENOEMD AFVAL

16 02 00 afgedankt materiaal en shredderafval

16 02 01 PCB- of PCT-houdende transformatoren en condensatoren

16 04 00 explosief afval

16 04 01 afvalmunitie

16 04 02 vuurwerkafval

16 04 03 overig explosief afval

16 06 00 batterijen en accu’s

16 06 01 loodaccu’s

16 06 02 NiCd-batterijen

16 06 03 droge kwikcellen

16 06 06 elektrolyt uit batterijen en accu’s

16 07 00 afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 00 00 en 12 00 00)

16 07 01 chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 02 oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 03 oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 04 chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 05 chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging

16 07 06 oliehoudend afval van opslagtankreiniging

17 00 00 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW)

17 06 00 isolatiematerialen

17 06 01 asbesthoudende isolatiematerialen
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EAC-code
(bijlage 1.2.1)

Omschrijving

18 00 00 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OFAANVERWANT ONDERZOEK
(exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01 00 Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens

18 01 03 ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen ten einde
infectie te voorkomen

18 02 00 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren

18 02 02 ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde
infectie te voorkomen

18 02 04 afgedankte chemicaliën

19 00 00 AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLA-
TIES EN WATERLEIDINGSBEDRIJVEN

19 01 00 afval van de verbranding of pyrolyse van huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval

19 01 03 vliegas

19 01 04 ketelas

19 01 05 filterkoek van gasreiniging

19 01 06 waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 07 vast afval van gasreiniging

19 01 10 afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

19 02 00 Afval van specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (bij voorbeeld
verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)

19 02 01 metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen

19 04 00 verglaasd afval en afval van verglazen

19 04 02 vliegas en ander rookgasreinigingsafval

19 04 03 niet-verglaasde vaste fase

19 08 00 niet eerder genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 03 vet/oliemengsel van olie/waterscheiding

19 08 06 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 08 07 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

20 00 00 HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INCLUSIEF GESCHEIDEN INGE-
ZAMELDE FRACTIES

20 01 00 gescheiden ingezamelde fracties

20 01 12 verf, inkt, lijm en hars

20 01 13 oplosmiddelen

20 01 17 fotochemicaliën

20 01 19 pesticiden

20 01 21 TL-buizen en ander kwikhoudend afval

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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Bijlage 4.1

Lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen

Afdeling 1. - Gebruik in of als meststof of bodemverbeterend middel

BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

schuimaarde van suikerfabrieken suikerfabriek
verkregen bij de suikerraffinage en
dat hoofdzakelijk bestaat uit calcium-
carbonaat, organische stof en water

artikel 4.2.1.1

kalkas branden van kalksteenrots
asrest die als hoofdbestanddeel cal-
ciumoxyde bevat en eventueel cal-
ciumhydroxyde en calciumcarbo-
naat

artikel 4.2.1.1

afgeoogste champignoncompost champignonkwekerij
organische voedingsbodem die over-
blijft na het telen van kampernoeljes

artikel 4.2.1.1

compost van loofboomschors vergunde inrichting voor de com-
postering van schorsafval die vrij-
komt bij het ontschorsen van loof-
bomen

artikel 4.2.1.1

compost van naaldhoutschors vergunde inrichting voor de com-
postering van schorsafval die vrij-
komt bij het ontschorsen van naald-
bomen

artikel 4.2.1.1

bloedmeel voor meststof verkregen door drogen en tot poe-
der verwerken van bloed

artikel 4.2.1.1

vinasse gistfabriek
stroopachtig residu bekomen uit uit-
gegiste melasse

artikel 4.2.1.1

vismeel, diermeel, verenmeel, been-
dermeel, wol, visperswater, produc-
ten van de bewerking van vellen,
galaliet in poeder, hoornmeel, leder-
meel of andere toe te laten produc-
ten van dierlijke oorsprong, gevolgd
met de aanduiding ’voor meststof’

verwerkingsinrichting voor dierlijk
afval

artikel 4.2.1.1
gebruikscertificaat verplicht

gedroogde druivenpulp fruitverwerking
verkregen bij het persen van drui-
ven

artikel 4.2.1.1

gedroogd cacaoafval chocolade-industrie
verkregen bij de bereiding van theo-
bromine uit cacao-afval onder toe-
voeging van kalk

artikel 4.2.1.1

neergeslagen dubbelzout van
kaliumsulfaat en calciumsulfaat (in
geval van toevoeging van een mag-
nesiumzout aangevuld met ″met
magnesiumzout″

industriële citroenzuurproductie
bekomen uit spoeling van citroen-
zuur

artikel 4.2.1.1

meel van oliekoeken,
gevolgd door de aanduiding ’voor
meststof’

winning plantaardige oliën
bekomen door winning van olie
door persing van oliehoudende
zaden

artikel 4.2.1.1

cacaodoppen chocolade-industrie artikel 4.2.1.1

moutscheuten (moutkiemen)
’voor meststof’

mouterij artikel 4.2.1.1

behandeld slib zie definitie sub 12° van artikel 4.1.1 artikelen 4.2.1.1,
4.2.1.2 en 4.2.1.3
gebruikscertificaat verplicht

papierschuim pulp-, papier- en kartonindustrie
verkregen bij de bezinking en het
zuiveren van afvalwater en hoofd-
zakelijk bestaande uit organisch
materiaal, kaoline of calciumcarbo-
naat en water

artikelen 4.2.1.1,
4.2.1.2 en 4.2.1.3
gebruikscertificaat verplicht
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BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

GFT- en groencompost vergunde inrichting voor de com-
postering van groenten-, fruit- en
tuinafval (GFT) en organisch afval
dat vrijkomt in tuinen, plantsoenen,
parken en langs bermen en onder-
worpen aan de VLACO-keuring

artikel 4.2.1.1
gebruikscertificaat verplicht

vinasse-extract gistfabriek
verkregen uit vinasse door toevoe-
ging van ammoniumsulfaat

artikel 4.2.1.1

kieselguhr brouwerij
verkregen bij de laatste filtering van
het bier

artikel 4.2.1.1

afvalperliet bestaande uit afvalstoffen die van
de bereiding van verschillende per-
lietfiltermaterialen afkomstig zijn

artikel 4.2.1.1

gehydrolyseerd diermeel voor mest-
stof

bekomen door hydrolyse van dier-
meel

artikel 4.2.1.1

slijpkalkslib marmermozaı̈ektegelindustrie
bekomen door het verzagen en slij-
pen van marmer

artikel 4.2.1.1

gedroogde koffievliezen koffieı̈ndustrie artikel 4.2.1.1

filterkoek van de fermentatie met
Aspergillus niger

fermentatieı̈ndustrie
verkregen bij de vergisting met
behulp van genetisch of niet gene-
tisch gemanipuleerde Aspergillus
niger stammen

artikel 4.2.1.1

filterkoek van de fermentatie met
Bacillus licheniformis stammen

fermentatieı̈ndustrie
verkregen bij de vergisting met
behulp van genetisch gemanipu-
leerde Bacillus licheniformis stam-
men

artikel 4.2.1.1

filterkoek fructosefabricatie
verkregen bij de filtratie

artikel 4.2.1.1

kalimoederloog methionine-productie
vloeibare stof waarbij kalium als
kaliumcarbonaat en kaliumbicarbo-
naat voorkomt

artikel 4.2.1.1

wolafvalstof wolverwerking
afkomstig van het wassen en het
met zwavelzuur behandelen van
wol

artikel 4.2.1.1

elutrilithe alumino-silicaat afkomstig van de
verwerking van terrilafval

artikel 4.2.1.1

cichoreivinasse cichoreiproductie
afkomstig bij de behandeling van
cichoreisiroop

artikel 4.2.1.1

gedroogd papaverbolkaf-afval papaververwerkende industrie
verkregen bij het extraheren van
morfine uit papaverkapsels

artikel 4.2.1.1

gedroogd tagetschroot tagetverwerkende industrie
verkregen bij de extractie van
xanthofylle uit tagetbloemen

artikel 4.2.1.1

oplossing bevattende ammo-
niumchloride

glycine-productie
verkregen bij de bereiding van het
aminozuur glycine

artikel 4.2.1.1

gemalen of gebroken Thomasslak-
ken

staalfabriek
verkregen door bewerking van fos-
forhoudend gietijzer, met als hoofd-
bestanddeel calcium-silicofosfaat

artikel 4.2.1.1

gemalen of gebroken LD (Lintz
Donawits)-staalslakken

staalnijverheid
calciumsilikofosfaten voortkomend
van de behandeling van fosforarm
gietijzer

artikel 4.2.1.1
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BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

ontvette en ontlijmde
beenderen

beenderverwerking
verkregen na het behandelen van
beenderafval

artikel 4.2.1.1

gedroogd tabaksafval, houtzaagsel,
cacao-afval en koffieafval

tabakindustrie, houtindustrie,
chocolade-industrie, koffie-industrie
verkregen bij de respectieve verwer-
king van tabak en hout en de berei-
ding van chocolade en koffie
en gebruikt bij de productie van
gedroogde en gekorrelde dierlijke
mest

artikel 4.2.1.1

Afdeling 2. - Gebruik in of als bouwstof

BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

gebroken en/of gecalibreerde en/of
uitgesorteerde of voorbehandelde
slakken, assen of andere steenach-
tige afvalstoffen

afkomstig van de ferro-industrie,
van de nonferro- industrie, van de
vervaardiging van niet-
metaalhoudende minerale produc-
ten of van de verbrandingsproces-
sen van afvalstoffen

onderafdeling 4.2.2
gebruikscertificaat
verplicht

uitgesorteerd en gebroken niet-
verontreinigd beton- en/of metsel-
werkpuin afkomstig van de bouw,
de afbraak, de herstelling en het
onderhoud van gebouwen, wegen,
constructies en kunstwerken

verkregen bij selectieve bouw- en
sloopactiviteiten

in toepassingen van minder dan 100
ton
onderafdeling 4.2.2

uitgesorteerde brokken beton- en/of
metselwerkpuin afkomstig van de
bouw, de afbraak, de herstelling en
het onderhoud van gebouwen,
wegen, constructies en kunstwer-
ken

verkregen bij selectieve sloop of van
een vergunde recuperatieinrichting
van bouw- en sloopafval onderwor-
pen aan de COPRO-keuring (1) of
een gelijkwaardige kwaliteitscon-
trole

onderafdeling 4.2.2

uitgesorteerd en gebroken niet-
verontreinigd beton- en/of metsel-
werkpuin afkomstig van de bouw,
de afbraak, de herstelling en het
onderhoud van gebouwen, wegen,
constructies en kunstwerken

afkomstig van een vergunde recu-
peratieinrichting van bouw- en
sloopafval onderworpen aan de
COPRO-keuring (1) of een gelijk-
waardige kwaliteitscontrole

onderafdeling 4.2.2

puinzand afkomstig van het zeven
en/of breken van beton- en/of met-
selwerkpuin afkomstig van de bouw,
de afbraak, de herstelling en het
onderhoud van gebouwen, wegen,
constructies en kunstwerken

afkomstig van een vergunde recu-
peratieinrichting van bouw- en
sloopafval onderworpen aan de
COPRO-keuring (1) of een gelijk-
waardige kwaliteitscontrole

onderafdeling 4.2.2

gebroken asfaltpuin afkomstig van het breken en zeven
van asfaltpuin in een vergunde recu-
peratieinrichting voor bouw- en
sloopafval onderworpen aan de
COPRO-keuring (1) of een gelijkaar-
dige kwaliteitscontrole

onderafdeling 4.2.2
gebruikscertificaat verplicht

gewassen uitgesorteerde en/of
gebroken beton- en/of metselwerk-
puin

afkomstig van grondreinigingsinstal-
laties verkregen bij uitzeving van
gronden in een vergunde inrichting
voor grondrecyclage

onderafdeling 4.2.2

vliegas en bodemas afkomstig van kolengestookte elek-
trische centrales

onderafdeling 4.2.2

vliegas en bodemas afkomstig van verbrandingsinstalla-
ties van huishoudelijke afvalstoffen

onderafdeling 4.2.2
gebruikscertificaat verplicht

fosfogips afkomstig van de fosforzuurproduc-
tie

onderafdeling 4.2.2
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BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

gegranuleerde bitumineuze bouw-
materialen

afkomstig van het vermalen van
bitumineuze afvalstoffen

onderafdeling 4.2.2
gebruikscertificaat verplicht

baggerspecie en ruimingsspecie afkomstig van het ruimen, verdie-
pen en/of verbreden van bevaar-
bare en onbevaarbare waterlopen
behorende tot het openbaar hydro-
grafisch net en/of van de aanleg
van nieuwe waterinfrastructuur

onderafdeling 4.2.2
gebruikscertificaat verplicht

behandeld zand van rioolkolken en
zandvangers

afkomstig van het reinigen van riool-
kolken en zandvangers en daarop-
volgende behandeling

onderafdeling 4.2.2
gebruikscertificaat verplicht

(1) keuring door een onafhankelijke instelling voor de controle van wegenisproducten
Afdeling 3. - Gebruik als bodem

BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

grondbrij afkomstig van het triëren en wassen
met water van nijverheidsgewassen
uit de volle grond

artikel 4.2.3.1

baggerspecie en ruimingsspecie afkomstig van het ruimen, verdie-
pen en/of verbreden van bevaar-
bare en onbevaarbare waterlopen
behorende tot het openbaar hydro-
grafisch net en/of aanleg van nieuwe
waterinfrastructuur

behoudens in de beschermingszo-
nes type I, II en III afgebakend met
toepassing van het decreet van
24 februari 1984 houdende maatre-
gelen inzake het grondwaterbe-
heer :
- artikel 4.2.3.1 voor bestemmings-
types I, II, III en IV bedoeld in het
hierna vermelde besluit;
- voor de toepassing in bestemmings-
type V bedoeld in het hierna ver-
melde besluit geldt dat :
a) de gehalten aan zware metalen,
organische verbindingen en gechlo-
reerde solventen lager zijn dan 40 %
van de bodemsaneringsnormen die
voor bedoeld bestemmingstype V
zijn vastgesteld door het besluit van
de Vlaamse regering van
5 maart 1996 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betref-
fende de bodemsanering;
b) door een hydrogeologische studie
is aangetoond dat er geen risico
voor grondwaterverontreiniging
bestaat;
gebruikscertificaat verplicht

Afdeling 4. - Gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen

BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

behandelde afgewerkte olie afkomstig van de afvalolieverwer-
kingsinstallaties

artikel 4.2.4.1
gebruikscertificaat verplicht

behandelde vervuilde solventen afkomstig van de afvalsolventenver-
werkingsinstallaties

artikel 4.2.4.2
gebruikscertificaat verplicht

behandelde vervuilde koelvloeistof-
fen en remvloeistoffen

afkomstig van de verwerkingsinstal-
laties voor vervuilde koelvloeistof-
fen en remvloeistoffen

artikel 4.2.4.3
gebruikscertificaat verplicht
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Afdeling 5. - Gebruik in of als brandstof

BENAMING
AFVALSTOF

HERKOMST
EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN
INZAKE SAMENSTELLING

EN/OF GEBRUIK

gedroogd slib afkomstig van drooginstallaties van
slibs van riool- en afvalwaterzuive-
ringsinstallaties

artikel 4.2.5.3
gebruikscertificaat verplicht, behalve
voor gedroogd rioolwaterzuiverings-
slib

onbehandeld houtafval definitie zie sub 21° van artikel 4.1.1 artikel 4.2.5.2

behandelde afgewerkte olie afkomstig van de afvalolieverwer-
kingsinstallaties

artikel 4.2.5.1
gebruikscertificaat verplicht

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse Regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.2.1

Voorwaarden inzake samenstelling en gebruik als meststof of bodemverbeterend middel

Subbijlage 4.2.1.A

Samenstellingsvoorwaarden

Maximum gehalten aan verontreinigende stoffen (5)

METALEN (1)

PARAMETERS CONCENTRATIE (2) (mg/kg ds)

Arseen (As) 150

Cadmium (Cd) 6

Chroom (Cr)(3) 250 (1.500)

Koper (Cu) (4) 125 (375)

Kwik (Hg) 5

Lood (Pb) 300

Nikkel (Ni) 50

Zink (Zn) (4) 300 (900)

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal.
(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het

afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).
(3) Voor chroom gelden voor het gebruik als kalkmeststof de tussen haakjes aangegeven concentratie.
(4) Voor koper en zink is tot 31 december 2007 een verhoogde totale concentratie toegelaten zoals tussen haakjes

is aangegeven.
(5) Voor behandeld rioolwaterzuiveringsslib wordt gedurende de periode tot 1 december 1999 voorzien in een

overgangsregeling waarbij :
- volgende verhoogde grenswaarden worden toegelaten voor volgende parameters :

koper : 750 mg/kg ds;

nikkel : 100 mg/kg ds;

zink : 2.500 mg/kg ds;

- de normen voor de organische parameters niet van toepassing zijn;
- de dosering beperkt wordt tot :
- 4 ton droge stof/ha over twee jaar voor bouwland;
- 2 ton droge stof/ha over twee jaar voor weideland.

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

Benzeen 1,1

Ethylbenzeen 1,1
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MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

Styreen 1,1

Tolueen 1,1

Xyleen 1,1

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het
afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

Benzo(a)antraceen 0,68

Benzo(a)pyreen 1,1

Benzo(ghi)peryleen 1,1

Benzo(b)fluoranteen 2,3

Benzo(k)fluoranteen 2,3

Chryseen 1,7

Fenantreen 0,9

Fluoranteen 2,3

Indeno(1,2,3cd)pyreen 1,1

Naftaleen 2,3

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het
afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

monochloorbenzeen 0,23

dichloorbenzeen 0,23

trichloorbenzeen 0,23

tetrachloorbenzeen 0,0045

pentachloorbenzeen 0,0045

hexachloorbenzeen 0,023

1,2 dichloorethaan 0,23

dichloormethaan 0,23

trichloormethaan 0,23

trichlooretheen 0,23

tetrachloormethaan 0,23

tetrachlooretheen 0,23

vinylchloride 0,23

Octaan 11

Minerale olie (5) 1.125

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het
afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) De parameter minerale olie is niet van toepassing bij de beoordeling van behandeld slib.
Subbijlage 4.2.1.B

Gebruiksvoorwaarden

Maximum toelaatbare bodemdosering

METALEN (1)

PARAMETERS BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)

Arseen (As) 300

Cadmium (Cd) 12

Chroom (Cr)(3) 500 (2.500)
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METALEN (1)

PARAMETERS BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)

Koper (Cu) (4) 250 (750)

Kwik (Hg) 10

Lood (Pb) 600

Nikkel (Ni) 100

Zink (Zn) (4) 600 (1.800)

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal.
(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het

afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).
(3) Voor chroom gelden voor het gebruik van LD-staalslakken als kalkmeststof de tussen haakjes aangegeven

concentratie.
(4) Voor koper en zink is tot 31 december 2007 een verhoogde totale concentratie toegelaten zoals tussen haakjes

is aangegeven.
(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare

bodemdosering toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of
uibreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het
vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdosering toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren
de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en

tijdstip van gebruik.

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)

Benzeen 2,2

Ethylbenzeen 2,2

Styreen 2,2

Tolueen 2,2

Xyleen 2,2

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het
afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare
bodemdosering toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of
uibreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het
vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdosering toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren
de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en

tijdstip van gebruik.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)

Benzo(a)antraceen 1,36

Benzo(a)pyreen 2,2

Benzo(ghi)peryleen 2,2

Benzo(b)fluoranteen 4,6

Benzo(k)fluoranteen 4,6

Chryseen 3,4

Fenantreen 1,8

Fluoranteen 4,6

Indeno(1,2,3cd)pyreen 2,2

Naftaleen 4,6

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het
afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare
bodemdosering toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of
uibreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het
vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdosering toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren
de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en

tijdstip van gebruik.
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OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)

monochloorbenzeen 0,46

dichloorbenzeen 0,46

trichloorbenzeen 0,46

tetrachloorbenzeen 0,009

pentachloorbenzeen 0,009

hexachloorbenzeen 0,046

1,2 dichloorethaan 0,46

dichloormethaan 0,46

trichloormethaan 0,46

trichlooretheen 0,46

tetrachloormethaan 0,46

tetrachlooretheen 0,46

vinylchloride 0,46

Octaan 22

Minerale olie (5) 2.250

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het
afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare
bodemdosering toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of
uibreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het
vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdosering toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren
de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en

tijdstip van gebruik.
(6) De parameter minerale olie is niet van toepassing bij de beoordeling van behandeld slib.

Subbijlage 4.2.1.C

Specifieke voorwaarden voor gebruik van behandeld slib als meststof of bodemverbeterend middel
1° BEHANDELD SLIB
Zuiveringsslib dient minstens één van volgende bewerkingen te hebben ondergaan om als behandeld

zuiveringsslib te worden bestempeld :
- mesofiele anaërobe stabilisatie onder volgende voorwaarden :
¤ temperatuur : 35°C +/- 3°C;
¤ hydraulische verblijftijd : minimum 20 dagen;
- vloeibare opslag of koude gisting met een minimale hydraulische verblijftijd van 3 maanden;
- aërobe stabilisatie (bij minimaal zuurstofgehalte van DO > 1 ppm) :
¤ simultaan, dit is binnen dezelfde bekkens als de afvalwaterzuivering zelf, bij een slibbelasting < of = 0,06 kg

BOD/kg slib x dag of een volumebelasting < of = 0,25 kg BOD/m3 x dag;
¤ afzonderlijk, dit is in een afzonderlijk hiervoor voorzien bekken, bij een hydraulische verblijftijd van minstens

10 dagen;
- toevoeging van kalk tot pH = of > 12. De pH mag niet minder zijn dan 12 in een periode van 2 u;
- thermische droging tot een minimale DS-gehalte van 70 %;
- aërobe compostering bij volgende minimale voorwaarden :
¤ temperatuursgebied van minimum 60°C;
¤ minimale periode van 4 dagen;
- anaërobe compostering bij volgende minimale voorwaarden :
¤ temperatuursgebied van 50 °C tot 60 °C
¤ minimale periode van 18 dagen.
2° BEMONSTERING BEHANDELD SLIB
Het slib moet worden bemonsterd na behandeling, maar vóór levering aan de gebruiker en dient representatief te

zijn voor het geproduceerde slib.
3° ANALYSE BEHANDELD SLIB
Als algemene regel geldt dat behandeld slib ten minste om de zes maanden moet worden geanalyseerd. Als zich

veranderingen in de kwaliteit van het behandelde afvalwater voordoen, wordt de frequentie van deze analyses
verdubbeld.
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Onverminderd de parameters opgesomd in bijlage 4.2.1.B dienen de volgende parameters te worden geanaly-
seerd :

- droge stof;
- zuurtegraad;
- organische stof;
- stikstof;
- difosforpentoxyde.
De analyse gebeurt volgens methoden opgenomen in het afvalstoffen-analysecompendium van de OVAM.
4° BODEMBEMONSTERING
De te analyseren representatieve monsters worden normaliter gemaakt door menging van ten minste

25 afzonderlijke bodemmmonsters genomen uit een homogeen geëxploiteerde oppervlakte van ten hoogste 5 ha.
De afzonderlijke monsters moeten worden genomen op een diepte van 25 cm, behalve indien de diepte van de

ploeglaag geringer is, doch zonder dat de bemonsteringsdiepte in dat geval minder dan 10 cm bedraagt.
5° BODEMANALYSE
Bodemmonsters van cultuurgronden worden geanalyseerd voor de zuurtegraad, difosforpentoxide en de

parameters opgesomd in bijlage 4.2.3. De analyse gebeurt volgens methoden opgenomen in het afvalstoffenanalyse-
compendium van de OVAM (Ref. D/1992/5024/3).

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse Regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.2.2

Voorwaarden inzake samenstelling voor gebruik in of als bouwstof

Subbijlage 4.2.2.A

Voorwaarden voor gebruik in of als niet-vormgegeven bouwstof

METALEN (1)

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/kg droge stof

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Arseen (As) 0,8 250

Cadmium (Cd) 0,03 10

Chroom (Cr) 0,5 1250

Koper (Cu) 0,5 375

Kwik (Hg) 0,02 5

Lood (Pb) 1,3 1250

Nikkel (Ni) 0,75 250

Zink (Zn) 2,8 1250

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/kg droge stof

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzeen - 0,5

Ethylbenzeen - 5

Styreen - 1,5

Tolueen 15

Xyleen - 15

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/kg droge stof

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzo(a)antraceen - 35

Benzo(a)pyreen - 8,5

Benzo(ghi)peryleen - 35

Benzo(b)fluoranteen - 55
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POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/kg droge stof

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzo(k)fluoranteen - 55

Chryseen - 400

Fenantreen - 30

Fluoranteen - 40

Indeno(1,2,3cd)pyreen - 35

Naftaleen - 20

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/kg droge stof

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Extraheerbare organische halogeen-
verbindingen (EOX)

- 3

Bestrijdingsmiddelen
niet-chloorhoudend

- 0,5

Bestrijdingsmiddelen
chloorhoudend

- 0,5

Hexaan - 1

Heptaan - 25

Minerale olie - 1000

Octaan - 90

Polychloorbifenylen (PCB) - 0,5

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal
(2) Uitloogbaarheid wordt bepaald met behulp van de kolomtest volgens NEN 7343. De cijferwaarden zijn een

marginale bodem- en grondwaterbelasting voor het gebruik van secundaire grondstoffen in of op de bodem. Bij de
berekening van de uitloogbaarheid werd de standaard toepassingshoogte van 0,7 m gebruikt. Op basis van dezelfde
immissiewaarde voor de bodem en grondwater maar met een verschillende uitloogbaarheid van de afvalstof kan de
maximale toepassingshoogte, uitgedrukt in m en naar onder afgerond tot op 1 decimaal, berekend worden met de
volgende formule :

waarbij :
h toepassingshoogte van de bouwstof gemeten loodrecht op het aardoppervlak in m en bedraagt minimaal 0.2 m;
fext factor voor extrapolatie van de uitloging van bouwstoffen bij een kort durende laboratoriumproef naar de

uitloging over 100 jaar;
Eg correctie voor de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en de uitloging van de grond in de praktijk,

uitgedrukt in mg/kg, waarvan de waarde is af te lezen uit de tabel 1;
Etabel uitloogbaarheid bepaald in subbijlage 4.2.2.A;
Egemeten uitloogbaarheid gemeten op afvalmonster met behulp van de kolomtest volgens NEN 7343;
db dichtheid van de bouwstof, uitgedrukt in kg/m3;

waarbij :
e : grondgetal voor natuurlijke logaritme, zijnde 2.71828..;
kappa : dimensieloze constante, die een maat is voor de snelheid van uitloging, waarvan de waarde is af te lezen uit

de tabel 1;
Ni : neerslaghoeveelheid van 300 mm/jaar;
t : voor chloride en sulfaat wordt gesteld op 1 jaar en voor de overige stoffen op 100 jaar.
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Op basis van Egemeten kan bepaald worden voor welke parameter de verhouding Egemeten / Etabel de hoogste waarde
bezit en kan de meest kritische toepassingshoogte berekend worden.
Tabel 1 : Overzicht van de Eg-waarden en kappa-waarden voor metalen

parameter Eg
(in mg/kg)

kappa parameter Eg
(in mg/kg)

kappa

Sb 0,02 0,09 Pb 0,8 0,22

As 0,7 0,02 Mo 0,15 0,28

Ba 0,9 0,12 Ni 0,63 0,23

Cd 0,021 0,43 Se 0,03 0,32

Cr 0,09 0,15 Sn 0,03 0,15

Co 0,18 0,16 V 0,4 0,04

Cu 0,25 0,23 Zn 2 0,22

Hg 0,016 0,04

(3) Voor de bepaling van de concentratie wordt de methode 2\I-I\A.3 opgenomen in het Afvalstoffenanalysecom-
pendium uitgegeven door de OVAM aanbevolen (ref. D/1992/5024/3).

SUBBIJLAGE 4.2.2.B

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK IN OF ALS VORMGEGEVEN BOUWSTOF

METALEN (1)

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/m2

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Arseen (As) 27 250

Cadmium (Cd) 1,1 10

Chroom (Cr) 55 1250

Koper (Cu) 25 375

Kwik (Hg) 0,8 5

Lood (Pb) 60 1250

Nikkel (Ni) 15 250

Zink (Zn) 90 1250

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/m2

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzeen - 0,5

Ethylbenzeen - 5

Styreen - 1,5

Tolueen - 15

Xyleen - 15

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/m2

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzo(a)antraceen - 35

Benzo(a)pyreen - 8,5

Benzo(ghi)peryleen 35

Benzo(b)fluoranteen - 55

Benzo(k)fluoranteen - 55

Chryseen - 400

Fenantreen - 30

Fluoranteen - 40

Indeno(1,2,3cd)pyreen - 35

Naftaleen - 20
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OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS UITLOOGBAARHEID (2)
in mg/m2

CONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Extraheerbare organische
halogeenverbindingen (EOX)

- 3

Bestrijdingsmiddelen
niet-chloorhoudend

- 0,5

Bestrijdingsmiddelen
chloorhoudend

- 0,5

Hexaan - 1

Heptaan - 25

Minerale olie - 1000

Octaan - 90

Polychloorbifenylen (PCB) - 0,5

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal
(2) Uitloogbaarheid bepaald met behulp van de standtest volgens NEN 7345. Bij de berekening van de

uitloogbaarheid werd een continue bevochtiging aangenomen, type I-toepassing. Voor type II-toepassingen kan de
uitloogbaarheid berekend worden met onderstaande formule :

waarbij :
Etype I uitloogbaarheid type I toepassing, gegeven in subbijlage 4.2.2.B;
Etype II berekende uitloogbaarheid voor type II toepassing;
fbevtype I factor voor de bevochtigingsperiode, bij type I is er een nagenoeg continue bevochtiging en is de factor gelijk

aan 1;
fbevtype II factor voor de bevochtigingsperiode, bij type II is er slechts een afwisselende bevochtiging en is de factor

gelijk aan 0,1
(3) Voor de bepaling van de concentratie wordt de methode 2\I-I\Å.3 opgenomen in het Afvalstoffenanalysecom-

pendium uitgegeven door de OVAM aanbevolen (ref. D/1992/5024/3).

Subbijlage 4.2.2.C

Immissiegrenswaarden voor bodem

ELEMENT MAXIMALE IMMISSIE IN DE BODEM (mg/m5)

arseen 285

cadmium 12

chroom 555

koper 255

kwik 8,2

lood 609

nikkel 136

zink 924

Berekening van de immissiewaarden uit emissiewaarden
bepaald aan de hand van een kolomproef (NEN 7343) voor niet-vormgegeven bouwstoffen

De immissie van de anorganische stoffen in de bodem als gevolg van de emissie uit een niet-vormgegeven
bouwstof, gemeten in een kolomproef, conform de procedure NEN 7343, wordt berekend met de volgende formule :

Ib.N = dsp.(EL/S=10 - a).h.fext
waarbij :
Ib.N : berekende immissie van een niet-vormgegeven bouwstof in de bodem als gevolg van het gebruik ervan in

mg/m2.100 j;
dsp : soortelijk gewicht van de bouwstof (uitgedrukt in kg/m3);
EL/S=10 : cumulatieve uitloging van een bouwstof door percolatie tot L/S = 10, bepaald in het laboratorium volgens

NEN 7343, hoofdstuk 9, uitgedrukt in mg/kg;
a : correctie voor de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en de uitloging in de praktijk in mg/kg,

waarvan de waarde is af te lezen uit tabel;
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h : hoogte waarin de bouwstof in het werk wordt aangebracht;
- de hoogte van een toegepaste niet-vormgegeven bouwstof wordt bepaald voor elk deel van een werk waarin het

materiaal op een éénvormige wijze wordt toegepast;
- van elk deel wordt de gemiddelde hoogte bepaald, zoals aangebracht in het werk; de dunste lagen in de

constructie worden gesteld op 0,20 m;
- de hoogte wordt berekend over een aaneensluitende hoeveelheden materiaal over een oppervlak van niet meer

dan 2.000 m2;
- indien verschillende lagen van éénzelfde soort materiaal boven elkaar worden aangebracht, al of niet gescheiden

door lagen van een ander materiaal, is h gelijk aan de som van de aangebrachte hoogtes van eerstbedoeld materiaal;
- de hoogte wordt bepaald loodrecht op het aardoppervlak;
- de kleinste in de berekening in te voeren hoogte is 0,20 m;
- de hoogte wordt uitgedrukt in m, afgerond op twee decimalen na de komma;
fext : factor voor extrapolatie van de uitloging van niet-vormgegeven bouwstoffen bij een kort durende

laboratoriumproef naar de uitloging over 100 jaar;
De factor voor extrapolatie van de uitloging (fext.n) wordt bepaald met de volgende formule :

waarbij :
Ni : effectieve infiltratie in mm/jaar; de effectieve infiltratie zal functie zijn van de doorlaatbaarheid van de bouwstof,

de eventuele isolatie en de constructie (vorm) van het bouwwerk;
t : tijd in jaren; 100 jaar;
k : constante, die een maat is voor de snelheid van uitloging, waarvan de waarde is af te lezen uit de tabel 2.2;
e : grondgetal voor de natuurlijke logaritme, zijnde 2,718281828...;
dsp : soortelijk gewicht van de afvalstof (uitgedrukt in kg/m3);

Bepaling van de termen a en K

stof A K

As 0,7 0,03

Cd 0,021 0,50

Cr 0,09 0,18

Cu 0,25 0,28

Hg 0,016 0,05

Ni 0,63 0,29

Pb 0,8 0,27

Zn 2 0,28

Berekening van immissiewaarden uit emissiewaarden bepaald aan de hand van een diffusieproef (NEN7345)
voor vormgegeven bouwstoffen :
Bepaling van de immissie over een periode van 100 jaar voor parameters die een diffusiegecontroleerd

uitlooggedrag vertonen
Voor de anorganische stoffen waarvoor in NEN 7345, een diffusiegecontroleerd uitlooggedrag wordt vastgesteld (zie

onderdeel 9.3, en 9.4 van NEN 7345), wordt de immissie als gevolg van uitloging uit het vormgegeven bouwmateriaal
als volgt berekend :

waarbij :
Ib.v : berekende emmissie in de bodem als gevolg van het gebruik van een vormgegeven bouwstof, in mg/m2;
E64d : berekende uitloging over 64 dagen, in mg/m2, bepaald volgens de procedure NEN 7345;
ftemp : factor voor het verschil in temperatuur bij bepaling van de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en

bij het gebruik van die bouwstof, die in alle gevallen 0,7 bedraagt;
fv : factor voor de extrapolatie van de uitloging van de bouwstof bij de kortdurende laboratoriumproef naar de

uitloging over 100 jaar;
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• De factor fv wordt voor de bepaald met de formule :

waarbij :
d : dikte van het bouwmateriaal;

- de dikte van een toegepaste vormgegeven bouwstof wordt bepaald voor elk deel van de constructie waarin het
wordt bepaaldvoor elk deel van de constructie waarin het materiaal op een eenvormige wijze wordt toegepast;
van elk deel wordt de gemiddelde dikte bepaald, zoals aangebracht in het werk; de dunste lagen in de constructie
worden gesteld op 0,10;
- de hoogte wordt steeds berekend over oppervlakten van niet meer dan 103 m2;
- de dikte wordt gemeten loodrecht op het oppervlakvan de grootste vlakke of gebogen zijde van het materiaal
die door regen-, oppervlakte- of grondwater kan worden bevochtigd;
- de dikte wordt uitgedrukt in m; afgerond op twee decimalen na de komma, en bedraagt minimaal 0,10 m.

De : effectieve diffusiecoëfficent van een anorganische stof, in m2/s, bepaald volgens NEN 7345, onderdeel 9.4.
• De factor fv wordt niet hoger vastgesteld dan :

Bepaling van de immissie over een periode van 100 jaar voor parameters die volgens de procedure NEN7345 geen
diffusiegecontroleerd uitlooggedrag vertonen
Voor parameters waarvoor geen diffusiecoëfficiënt kon worden bepaald volgens onderdeel 9.3 van de procedure

NEN 7345 wordt de illisie als volgt bepaald :
• De immissie wordt berekend met de volgende formule :

waarbij :Ib.v : berekende emmissie in de bodem als gevolg van het gebruik van een vormgegeven bouwstof, in
mg/m2;

Et : berekende uitloging over T dagen, in mg/m
2, bepaald volgens NEN 7345, onderdeel 9.7, respectievelijk volgens

NEN7345, bijlage D, bedoeld om in bijzondere gevallen de uitloging te kunnen bepalen;
- voor de anorganische stoffen waarvoor in NEN 7345, onderdeel 9.3, wordt verwezen naar onderdeel
9.7 van die NEN, wordt de Et gelijk gesteld aan εt, bepaald volgens bijlage I van NEN 7345 (εt : de in
de diffusieproef volgens NEN 7345 cumultatief uitgeloogde hoeveelheid van een component over T
dagen, in mg/m2);
- voor de anorganische stoffen waarvan overeenkomstig NEN 7345, onderdeel 9.3, wordt bepaald dat
de uitloging afspoelingsbepaald is, wordt de ET gelijk gesteld aan ET, bepaald volgens bijlage D.2.2 van
NEN 7345;

ftemp : factor voor het verschil in temperatuur bij bepaling van de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en
bij het gebruik van die bouwstof, die in alle gevallen 0,7 bedraagt;
fbev : factor voor de bevochtigingsperiode die bij een type-B toepassing 0,1 bedraagt en in alle andere gevallen 1

bedraagt.
• Bouwstoffen die worden gevormd door verharding van een mengsel van diverse grondstoffen en bindmiddelen,

worden in de diffusieproef niet eerder dan 28 dagen na verharding onderzocht.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het

Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.
Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.2.3

Voorwaarden inzake samenstelling en concentratie van verontreinigende stoffen voor gebruik als bodem

METALEN (1)

PARAMETERS CONCENTRATIE STANDAARDBODEM
(2) (mg/kg ds)

Arseen (As) 27

Cadmium (Cd) 1,2

Chroom (Cr) 78

Koper (Cu) 109

Kwik (Hg) 5,3

Lood (Pb) 120

Nikkel (Ni) 55

Zink (Zn) 330
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MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE STANDAARDBODEM (2)
(mg/kg droge stof)

Benzeen 0,2 (3)

Ethylbenzeen 0,2 (3)

Styreen 0,2 (3)

Tolueen 0,2 (3)

Xyleen 0,2 (3)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

Benzo(a)antraceen 0,06

Benzo(a)pyreen 0,1

Benzo(ghi)peryleen 0,1

Benzo(b)fluoranteen 0,2

Benzo(k)fluoranteen 0,2

Chryseen 0,15

Fenantreen 0,08

Fluoranteen 0,2

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,1

Naftaleen 0,005

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

Extraheerbare organische
halogeenverbindingen (EOX)

2 (3)

Bestrijdingsmiddelen
organofosfor (totaal)

0,2 (3)

Bestrijdingsmiddelen
chloorfenoxyazijnzuurderivaten (totaal)

0,2 (3)

Bestijdingsmiddelen
aromatische chlooraminen (totaal)

0,2 (3)

Bestrijdingsmiddelen
triazinen (totaal)

0,2 (3)

Bestrijdingsmiddelen
chloorhoudend (totaal)

0,1 (3)

Bestrijdingsmiddelen
overige (totaal)

0,02 (3)

monochloorbenzeen 0,02 (3)

dichloorbenzeen (4) 0,02 (3)

trichloorbenzeen (4) 0,02 (3)

tetrachloorbenzeen (4) 0,0004 (3)

pentachloorbenzeen 0,0004 (3)

hexachloorbenzeen 0,002

1,2 dichloorethaan 0,02 (3)

dichloormethaan 0,02 (3)

trichloormethaan 0,02 (3)

trichlooretheen 0,02 (3)

tetrachloormethaan 0,02 (3)

tetrachlooretheen 0,02 (3)

vinylchloride 0,02 (3)

Hexaan 1 (3)

Heptaan 1 (3)
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OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS CONCENTRATIE (2)
(mg/kg droge stof)

Minerale olie 300 (3)

Octaan 1 (3)

Polychloorbifenylen (PCB) 0,002 (3)

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal. Voor bepaalde metalen
is de concentratie afhankelijk van de gemeten gehalten aan klei en organisch materiaal. De omrekeningsformule wordt
in annex gegeven.

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden opgenomen in het Afvalstoffenanalysecompendium
uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3) aanbevolen.

Standaardbodem bezit een gehalte van 10 % klei op de minerale bestanddelen en een gehalte van 2 % organisch
materiaal op de luchtdroge bodem.

(3) Bepalingslimiet is concentratie die met gedefinieerde precisie en juistheid met de analysemethode kan
gekwantificeerd worden en bedraagt doorgaans het dubbele van de detectielimiet.

(4) De achtergrondwaarden voor dichloorbenzeen, trichloorbenzeen, respectievelijk tetrachloorbenzeen gelden
telkens als achtergrondwaarde voor elk isomeer afzonderlijk

OMREKENINGSFORMULE

De maximumwaarden voor het gebruik als bodem is voor bepaalde metalen afhankelijk van de gemeten gehalten
aan klei en organisch materiaal in representatieve stalen van de afvalstof. De omrekening van de maximumwaarden
gebeurt op basis van onderstaande formule :

M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*Y)/(A + B*10 + C*2))

waarbij :
M maximumwaarde bij een kleigehalte van x % of 10 % en een gehalte organisch materiaal van y % of 2 %;
x gehalte aan klei in het staal van de afvalstof;
y gehalte aan organisch materiaal in het staal van de afvalstof;
A, B en C coëfficiënten die afhankelijk zijn van het metaal en in onderstaande tabel worden gegeven.

METALEN A B C

arseen 14 0,5 0

cadmium 0,4 0,03 0,05

chroom 31 0,6 0

koper 14 0,3 0

kwik 0,5 0,0046 0

lood 33 0,3 2,3

nikkel 6,5 0,2 0,3

zink 46 1,1 2,3

De voorgestelde formule mag enkel gehanteerd worden onder de volgende voorwaarden :
- het gemeten gehalte aan klei ligt tussen 1 en 50 %;
- het gemeten gehalte aan organisch materiaal ligt tussen 1 en 20 %.
Indien het gemeten gehalte aan klei lager ligt dan 1 %, dan dient te worden gerekend met een verondersteld

gehalte van 1%. Indien het gemeten gehalte aan klei hoger ligt dan 50 %, dan dient te worden gerekend met een
verondersteld gehalte van 50%.

Indien het gemeten gehalte aan organisch materiaal lager ligt dan 1 %, dan dient te worden gerekend met een
verondersteld gehalte van 1%. Indien het gemeten gehalte aan organisch materiaal hoger ligt dan 20 %, dan dient te
worden gerekend met een verondersteld gehalte van 20%. » .

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.
De minister president van de Vlaamse regering,

L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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Bijlage 4.3

Standaardformulier voor het aanvragen van een gebruikscertificaat
voor het gebruik van een afvalstof als secundaire grondstof

De houder van de afvalstof wordt eraan herinnerd dat dit standaardformulier samen met de nodige bijlagen bij
aangetekende brief moet verstuurd worden aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.

VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE

Dossiernummer :

...........................................................................................................................................................................................................

Opmerkingen :

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER

1. OMSCHRIJVING

Gewenst gebruik van de afvalstof als secundaire grondstof (1) :

h in of als meststof of bodemverbeterend middel

h in of als niet-vormgegeven bouwstof

h in of als vormgegeven bouwstof

h als bodem

h als dierenvoer

h in of als smeermiddelen

h in of als oplosmiddelen

h in of als technische vloeistoffen :

h in of als koelvloeistof

h in of als remvloeistof

h in of als brandstof

(1) Aankruisen wat van toepassing is.

2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

2.1. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER

2.1.1. NATUURLIJKE PERSOON

Naam : .....................................................................................................................................................................................

Voornaam : .............................................................................................................................................................................

Geboorteplaats en datum : ..................................................................................................................................................

Adres : .....................................................................................................................................................................................

Land : ......................................................................................................................................................................................

Gemeente : ..............................................................................................................................................................................

Postnummer : .........................................................................................................................................................................

Straat : .....................................................................................................................................................................................

Nr. ..................................................................................... Bus .....................................................................................

Tel. privé : ...............................................................................................................................................................................

Tel. werkzetel : .......................................................................................................................................................................

Fax. werkzetel : ......................................................................................................................................................................
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2.1.2. RECHTSPERSOON

Naam rechtspersoon : ...........................................................................................................................................................

Vorm rechtspersoon : ............................................................................................................................................................

Adres : .....................................................................................................................................................................................

Maatschappelijke zetel

Land : ......................................................................................................................................................................................

Gemeente : ..............................................................................................................................................................................

Postnummer : .........................................................................................................................................................................

Straat : .....................................................................................................................................................................................

Nr. ..................................................................................... Bus .....................................................................................

Tel. : .........................................................................................................................................................................................

Fax : .........................................................................................................................................................................................

BTW-nummer : ......................................................................................................................................................................

Nr. handelsregister : .............................................................................................................................................................

Exploitatiezetel

Land : ......................................................................................................................................................................................

Gemeente : ..............................................................................................................................................................................

Postnummer : .........................................................................................................................................................................

Straat : .....................................................................................................................................................................................

Nr. ..................................................................................... Bus .....................................................................................

Tel. : .........................................................................................................................................................................................

Verantwoordelijke voor de aanvraag :

...................................................................................................................................................................................................

Contactadres : ........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

2.2. IDENTITEIT VAN DE PRODUCENT

[enkel invullen indien de producent(en) van de afvalstof niet de aanvrager is (zijn) van de gebruikstoelating]

2.2.1. NATUURLIJKE PERSOON

Naam : .....................................................................................................................................................................................

Voornaam : .............................................................................................................................................................................

Geboorteplaats en datum :

...................................................................................................................................................................................................

Adres :

Land : ......................................................................................................................................................................................

Gemeente : ..............................................................................................................................................................................

Postnummer : .........................................................................................................................................................................

Straat : .....................................................................................................................................................................................

Nr. ..................................................................................... Bus .....................................................................................

Tel. privé : ...............................................................................................................................................................................

Tel. werkzetel : .......................................................................................................................................................................

Fax werkzetel : .......................................................................................................................................................................
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2.2.2. RECHTSPERSOON

Naam rechtspersoon :

...................................................................................................................................................................................................

Vorm rechtspersoon : ............................................................................................................................................................

Adres :

Maatschappelijke zetel

Land : ......................................................................................................................................................................................

Gemeente : ..............................................................................................................................................................................

Postnummer : .........................................................................................................................................................................

Straat : .....................................................................................................................................................................................

Nr. ..................................................................................... Bus .....................................................................................

Tel. : .........................................................................................................................................................................................

Fax : .........................................................................................................................................................................................

BTW-nummer : ......................................................................................................................................................................

Nr. handelsregister : .............................................................................................................................................................

Exploitatiezetel

Land : ......................................................................................................................................................................................

Gemeente : ..............................................................................................................................................................................

Postnummer : .........................................................................................................................................................................

Straat : .....................................................................................................................................................................................

Nr. ..................................................................................... Bus .....................................................................................

Tel. : .........................................................................................................................................................................................

Verantwoordelijke voor de productie :

...................................................................................................................................................................................................

2.2.3. MILIEUVERGUNNING

Kopie milieuvergunning indien de afvalstof vrijkomt bij een VLAREM-vergunningsplichtige activiteit :
bijlage 1.

3. MILIEUHYGIENISCHE KARAKTERISATIE

3.1. IDENTIFICATIE VAN DE AFVALSTOF

Gebruikelijke naam :

...................................................................................................................................................................................................

EAC-code (zie afvalstoffencatalogus als bijlage 1.2.1 bij het VLAREA) :../../..

Jaarlijkse hoeveelheid :

............................................................ ton ............................................................ m3

Overzicht van het productieproces met aanduiding van de stap(pen) waarbij de afvalstof vrijkomt : bijlage 2

3.2. MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT

De milieukwaliteit wordt bepaald aan de hand van de parameterlijst die als annex bij dit aanvraagformulier
is gevoegd. De bemonstering en analyse gebeurt door een laboratorium erkend in uitvoering van het hoofdstuk
7 van het VLAREA. Het erkend laboratorium stelt voor de afvalstof een bemonsterings- en analyseverslag op :
bijlage 3.

Voor het geval afvalstoffen slechts een deel uitmaken van de massa van de vormgegeven bouwstof, dient een
bijkomend bemonsterings- en analyseverslag van het eindproduct opgesteld : bijlage 4.

De analyseverslagen dienen aan te tonen dat de afvalstof of de V-bouwstof voldoet aan de voorwaarden voor
het betrokken aanwendingsgebied.

3.3. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Er wordt een opsomming gegeven van de gebruiksmogelijkheden van de afvalstof : bijlage 5.

4. VERKLARING

De ondergetekende, ......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................., verklaart hiermede dat de door hem (haar)

verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn.

Te ............................................................................................... de ...............................................................................................

Handtekening

...........................................................................................................................................................................................................
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BIJLAGE

NIET LIMITATIEVE LIJST VAN DE PARAMETERS
TER BEOORDELING VAN DE MILIEUKWALITEIT

1° METALEN (in mg/kg droge stof) (1)

chroom, nikkel, koper, zink, arseen, cadmium, kwik, lood,
kobalt, molybdeen, antimoon, seleen, tin, barium, vanadium, thallium, beryllium

2° ANORGANISCHE VERBINDINGEN (in mg/kg droge stof) (1)
sulfaat, chloride, fluoride, cyanide, bromide en sulfiet

3° AROMATISCHE VERBINDINGEN (in µk/kg droge stof) (1)
- MAK : benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xyleen, fenolen, styreen
- PAK : antraceen, naftaleen, fenantreen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluo-

ranteen, benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen

4° GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN (in µk/kg droge stof) (1)
- alifatische chloorkoolwaterstoffen (individueel) met name

1,2 dichloorethaan, dichloormethaan, trichloormethaan, trichlooretheen, vinylchloride, tetrachloormethaan, tetra-
chlooretheen

- chloorbenzenen (individueel) namelijk
monochloorbenzeen, dichloorbenzeen (2), trichloorbenzeen (2), tetrachloorbenzeen (2), pentachloorbenzeen en

hexachloorbenzeen
- chloorfenolen (totaal)
- PCB’s (som 7 specifieke congeneren)
- EOCl (totaal)

5. BESTRIJDINGSMIDDELEN (in µk/kg droge stof) (1)

- organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (totaal)
- niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen (totaal)

6. OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN (in µk/kg droge stof) (1)

- hexaan, heptaan, octaan,
- minerale olie (totaal) (in mg/kg droge stof)

7. BACTERIOLOGISCHE PARAMETERS

- Bacillus anthrax
- Clostridium
- Lysteria

(1) : vrij te stellen parameters door bewijslast.
Vrijstelling voor bepaalde parameters wordt slechts toegestaan voor zover aan de volgende vereisten wordt

voldaan :
- opgave van volledig productieschema met alle gebruikte grondstoffen en toevoegstoffen en vermelding van hun

analytische samenstelling voor zover bekend;
en
- verklaring op erewoord door de houder van de afvalstof dat de bedoelde stoffen bij een normale praktijk niet

kunnen voorkomen in de afvalstof en er zich geen calamiteiten voorgedaan hebben waardoor de afvalstroom eventueel
zou kunnen verontreinigd zijn.

Bovenstaande vereisten dienen aan het analyseverslag te worden toegevoegd opdat deze als een volledig dossier
kan worden bestempeld.

(2) : elk isomeer afzonderlijk.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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Bijlage 5.5.3.2

Subbijlage 5.5.3.2.A

Lijst van het medische afval
1° Risicohoudend medisch afval
1.1° Afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren besmet met één van de hierna

vermelde ziekten :
- buiktyfus
- cholera, salmonella, shigella
- hepatitis A
- hepatitis B
- HIV-virus
- brucellose
- tuberculose
- anthrax of miltvuur
- poliomyelitis of kinderverlamming
- rabies of hondsdolheid
- pest
- hemorragische koorts, Ebola-, Lassa- of Marburgkoorts
- herpes
- syfilis
- pokken
- difterie
- rode hond
- melaatsheid
- bacteriële dysenterie
- meningitis
1.2° Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet onder verantwoordelijkheid van de

houder werd geautoclaveerd;
1.3° Alle bloed en bloedderivaten;
1.4° Alle scherpe voorwerpen;
1.5° Cytostatica en alle afval van cytostatica behandelingen;
1.6° Kunstnieren van patiënten besmet met één van de ziekten vermeld onder punt 1.1;
1.7° Anatomisch afval, pathologisch afval, orgaandelen of delen van ledematen die bij operatieve en obstetische

ingrepen vrijkomen, met uitzondering van de organische delen bestemd voor transplantatie of recuperatie;
2° Niet-risicohoudend medisch afval
2.1° Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van operatielakens, gebruikte al dan niet

wegwerpoperatiekledij, -handschoenen, -schorten, -maskers, -mutsen, -onderleggers met inbegrip van deze met kleine
hoeveelheden bloed en/of lichaamsvochten in geabsorbeerde toestand;

2.2° Lichaamsvochten met uitzondering van bloed en zijn derivaten;
2.3° Catheters;
2.4° Lege bloedzakken;
2.5° Sondes;
2.6° Spuiten zonder naald;
2.7° Lege infusen en infuusleidingen;
2.8° Gipsafval en afval van kunststofgipsen.

Subbijlage 5.5.3.2.B

Logo risicohoudend medisch afval

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.
Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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Bijlage 6

Afvalstoffenlijsten
voor de in- en uitvoer van afvalstoffen

(EU-verordening 259/93/EG van 1 februari 1993
en beschikking van de EU-commissie 94/721/EG van 21 oktober 1994)

Subbijlage 6.A
Groene lijst van afvalstoffen (1)

Of er nu afvalstoffen op deze lijst zijn opgenomen of niet, zij mogen niet als afvalstoffen van de groene lijst worden
vervoerd, indien zij dermate met andere stoffen verontreinigd zijn dat :

a) de aan de afvalstoffen verbonden risico’s zodanig toenemen dat ze voor opname op de oranje of rode lijst in
aanmerking komen;

of
b) terugwinning van de afvalstoffen op milieuverantwoorde wijze onmogelijk wordt.
GA. AFVAL VAN METALEN EN LEGERINGEN DAARVAN IN METALLISCHE, ZICH NIET VERSPREIDENDE

VORM (2)
- Afvalstoffen, schroot en restanten van de volgende edele metalen en legeringen daarvan :

GA 010 ex 711210 van goud

GA 020 ex 711220 van platina (de term « platina » omvat platina, iridium, osmium, palladium,
rhodium en ruthenium)

GA 030 ex 711290 van andere edelmetalen, bij voorbeeld zilver
N.B. : kwik wordt uitdrukkelijk uitgezonderd als zijnde een verontreiniging
van deze metalen of legeringen dan wel amalgamen daarvan

- De volgende ijzerhoudende afvalstoffen in de restanten van ijzer of staal :

GA 040 720410 Afvalstoffen en restanten van gietijzer

GA 050 720421 Afvalstoffen en restanten van roestvrij stal

GA 060 720429 Afvalstoffen en restanten van andere staallegeringen

GA 070 720430 Afvalstoffen en restanten van vertind ijzer of staal

GA 080 720441 Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen,
ook indien in pakketten

GA 090 720449 Ijzerhoudende afvalstoffen en restanten

GA 100 720450 Blokken van hersmolten restanten

GA 110 ex 730210 Gebruikte rails van ijzer en staal

- De volgende afvalstoffen en restanten van non-ferrometalen en hun legeringen :

GA 120 740400 Afvalstoffen en restanten van koper

GA 130 750300 Afvalstoffen en restanten van nikkel

GA 140 760200 Afvalstoffen en restanten van aluminium

GA 150 ex 780200 Afvalstoffen en restanten van lood

GA 160 790200 Afvalstoffen en restanten van zink

GA 170 800200 Afvalstoffen en restanten van tin

GA 180 ex 810191 Afvalstoffen en restanten van wolfraam

GA 190 ex 810291 Afvalstoffen en restanten van molybdeen

GA 200 ex 810310 Afvalstoffen en restanten van tantaal

GA 210 ex 910420 Afvalstoffen en restanten van magnesium

GA 220 ex 810510 Afvalstoffen en restanten van kobalt

GA 230 ex 810600 Afvalstoffen en restanten van bismut

(1) Waar mogelijk is het codenummer van het geharmoniseerde systeem voor de omschrijving en de codering van
goederen, vastgesteld bij de Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale
Douneraad (Code van het geharmoniseerde systeem), aangegeven bij iedere rubriek. Deze code kan zowel voor
afvalstoffen als producten gelden. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken die geen afvalstoffen zijn. Daarom
wordt de code — die door douaneambtenaren, om hun procedures soepeler te laten verlopen, en door anderen wordt
gebruikt — hier alleen gegeven als hulpmiddel bij de identificatie van de afvalstoffen die op de lijst staan en onder deze
verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven Verklarende Aantekeningen moeten als
leidraad worden gebruikt bij de identificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen.

De vermelding « ex » geeft een specifieke zaak aan die valt onder een rubriek van de code van het
geharmoniseerde systeem.

De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code : deze bestaat uit twee letters (één voor de lijst : « Green »
(groen), « Amber » (oranje) of « Red » (rood) en één voor de categorie afvalstoffen : A, B,C, ...) gevolgd door een
nummer.

(2) Afval in een « zich niet verspreidende vorm » omvat geen afval in de vorm van poeder, slib, stof of vaste
materialen die gevaarlijke afvalstoffen in vloeibare vorm bevatten.
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GA 240 ex 810710 Afvalstoffen en restanten van cadmium

GA 250 ex 810810 Afvalstoffen en restanten van zirkonium

GA 270 ex 811000 Afvalstoffen en restanten van antimoon

GA 280 ex 811100 Afvalstoffen en restanten van mangaan

GA 300 ex 811220 Afvalstoffen en restanten van chroom

GA 310 ex 811230 Afvalstoffen en restanten van germanium

GA 320 ex 811240 Afvalstoffen en restanten van vanadium

ex 811291 Afvalstoffen en restanten van :

GA 330 - hafnium

GA 340 - inidum

GA 350 - niobium

GA 360 - rhenium

GA 370 - gallium

GA 380 - thallium

GA 390 ex 284430 Afvalstoffen en restanten van thorium

GA 400 ex 280490 Afvalstoffen en restanten van seleen

GA 410 ex 280450 Afvalstoffen en restanten van telluur

GA 420 ex 280530 Afvalstoffen en restanten van zeldzame aardmetalen

GB. METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BIJ GIETEN, SMELTEN EN ZUIVEREN VAN
METALEN

GB 010 262011 Hardzink

GB 020 Zinkhoudend schuim en slakken van :

GB 021 - zinkschuim van galvanisatiebaden (> 90 % Zn)

GB 022 - zinkslakken van galvanisatiebaden (> 92 % Zn)

GB 023 - zinkslakken van spuitgieterij (> 85 % Zn)

GB 024 - zinkslakken van thermisch verzinken (discontinu procédé) (> Zn)

GB 025 - residuen van het afschuimen van zink

GB 030 Residuen van het afschuimen van aluminium

GB 040 ex 262090 Slakken verkregen bij de behandeling van edele metalen en koper, bestemd
voor latere terugwinning

GB 050 Tantalium bevattende tinslakken met minder dan 0,5 % tin

GC. ANDERE METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN

GC 010 Uitsluitend uit metalen of legeringen bestaand elektrisch montageafval

GC 020d Elektronische restanten (bij voorbeeld printplaten, elektronische onderdelen,
draad, enz.) en voor terugwinning van basis- en edelmataal geschikte
teruggewonnen elektronische onderdelen

GC 030 ex 890800 Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop, waaruit
eventuele lading en andere materialen die als gevaarlijke stof of afvalstof
geclassificeerd zijn naar behoren verwijderd zijn.

GC 040 Wrakken van motorvoertuigen waarin geen vloeistoffen meer aanwezig zijn

GC 050 De volgende gebruikte katalysatoren :

GC 051 - kraakkatalysatoren uit wervelbedproces (FCC)

GC 052 - katalysatoren, bevattende edele metalen

GC 053 - katalysatoren op basis van overgangsmetalen (bij voorbeeld chroom, kobalt,
koper, ijzer, nikkel, mangaan molybdeen, wolfraam, vanadium, zink)

GC 060 261800 Gegranuleerde hoogovenslakken, verkregen bij de vervaardiging van ijzer en
staal

GC 070 ex 261900 Slakken verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal (1)

(1) Deze rubriek omvat het gebruik van dergelijke slakken als bron voor titaandioxide en vanadiumdioxide.
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GD. AFVALSTOFFEN VAN MIJNBOUWACTIVITEITEN : DEZE AFVALSTOFFEN MOETEN IN NIET-
VERSPREIDBARE VORM VOORKOMEN

GD 010 ex 250490 Afval van natuurlijk grafiet

GD 020 ex 251400 Afval van leistenen, al dan niet ruw bewerkt of enkel kantrecht behouwen,
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

GD 030 252530 Afval van mica

GD 040 ex 252930 Afval van leuciet, nephelien en nepheliensyseniet

GD 050 ex 252910 Afval van feldspaat

GD 060 ex 252921 van vloeispaat

ex 252922

GD 070 ex 281122 Afval van silicium in vaste vorm, uitgezonderd hetwelk wordt die welke
worden gebruikt bij gieterijwerk

GE. GLASAFVAL IN EEN VORM WAARIN HET ZICH NIET VERSPREIDT

GE 010 ex 700100 Glasscherven en ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodebui-
zen en ander geactiveerd glas

GE 020 Glasvezelafval

GF. AFVAL VAN KERAMISCHE PRODUCTEN IN EEN VORM WAARIN HET ZICH NIET VERSPREIDT

GF 010 Afval van keramische producten die gebakken zijn na in de vorm te zijn
gebracht of bewerkt, met inbegrip van keramische vaten (vóór en na gebruik)

GF 020 ex 811300 Resten en afval van cermets (metaalkeramiekkomposieten)

GF 030 Niet elders of ingedeelde vezels op basis van keramisch materiaal

GG ANDER, HOOFDZAKELIJK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN
ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

GG 010 Gips, afkomstig van rookontzwaveling

GG 020 Afval van pleisterlagen of van gipsplaten, verkregen bij de sloop van
gebouwen

GG 030 ex 2621 Zware as en sintels van steenkoolcentrales

GG 040 ex 2621 Vliegas van steenkoolcentrales

GG 050 ex Gebruikte anoden van petroleumcokes en/of van petroleumbitumen

GG 060 ex 2803 Gebruikte actieve kool

GG 070 310320 Fosfaatslakken, verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal en onder
meer gebruikt als fosfaatmeststoffen

GG 080 ex 262100 Slakken verkregen bij de productie van koper, chemisch gestabiliseerd, een
grote hoeveelheid (meer dan 20 %) ijzer bevattende en behandeld overeen-
komstig de industriële specificaties (d.w.z. DIN 4301 en DIN 8201), voorna-
melijk bestemd voor de bouw en voor gebruik bij het schuren

GG 090 Zwavel en vaste vorm

GG 100 Calciumcarbonaat verkegen bij de vervaardiging van calciumcyanamide (met
een pH van minder dan 9)

GG 110 ex 262100 Geneutraliseerd rood slib, verkegen bij de productie van aluinaarde

GG 120 Natriumchloride, calciumchloride en kaliumchloride

GG 130 Carborumdum (siliciumcarbide)

GG 140 Afval van beton

GG 150 ex 262090 Lithium tantalium en lithium/niobium bevattende restanten van glas

GH. AFVALSTOFFEN VAN KUNSTSTOF IN VASTE VORM
omvattende, maar niet beperkt tot :

GH 010 ex 3915 Resten en afval van kunststof van :

GH 011 ex 391510 - polymeren van ethyleen

GH 012 ex 391520 - polymeren van styreen

GH 013 ex 391530 - polymeren van vinycholride
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GH 014 ex 391590 - gepolymeriseerd of gecopolymeriseerd, bij voorbeeld :
- polypropyleen
- polyerthylaantereftalaat
- copolymeren van butadieen
- copollymeren van styreen
- polyamiden
- polyburyleentereftalaten
- polycarbonaten
- polyfenyleensulfiden
- acrylpolymeren
- paraffinen (C10 - C13) (4)
- polyurethanen
(geen chloorfluorkoolwaterstoffen bevattende)
- polysiloxalanen (siliconen)
- methylpolymethacrylaat
- polyvinylalcohol
- polyvinylbutyral
- polyvinylacetaat
- polytetrafluorethyleen (teflon. PTFE)

GH 015 ex 391590 - hars of condensatieproducten van :
- ureumformaldehydehars
- fenolformaldehydehars
- melamineformaldehydehars
- epoxyhars
- alkydhars
- polyamiden

GI. AFVAL VAN PAPIER, KARTON EN PAPIERPRODUCTEN

GI 010 4707 Resten en afval van papier of van karton :

GI 011 470710 - van ongebleekt kraftpapier of -karton of van gegolfd papier of karton

GI 012 470720 - van ander papier of karton hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte
houtcellulose, niet in de masse gekleurd

GI 013 470730 - van papier of karton hoofdzakelijk vervaardigd van houtslip (bij voorbeeld
kranten, periodieken en dergelijk drukwerk)

GI 014 470790 - andere, omvattende doch niet beperkt tot :
1. gecacheerd karton
2. niet gesorteerde resten en afval

GJ. AFVAL VAN TEXTIELSTOFFEN

GJ 010 5003 Afval van zijde (cocoons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van
garen en rafelingen daaronder begrepen) :

GJ 011 500310 - niet gekaard of gekamd

GJ 012 500390 - andere

GJ 020 5103 Afvalstoffen van wol, van fijn of grof dierlijk haar, afval van garen daaronder
begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar :

GJ 021 510310 - kammeling van wol of van fijn dierlijk haar

GJ 022 510320 - ander afval van wol of van fijn dierlijk haar

GJ 023 510330 - afval van grof dierlijk haar

GJ 030 5202 Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) :

GJ 031 520210 - afval van garen

GJ 032 520291 - rafelingen

GJ 033 520299 - ander

GJ 040 530130 Werk en afval van vlas

GJ 050 ex 530290 Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van hennep
(Cannabis sativa L.)

GJ 060 ex 530390 Werk en afval (afval van garen en van rafelingen daaronder begrepen) van jute
en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)

GJ 070 ex 530490 Werk en afval (afval van garen en van rafelingen daaronder begrepen) van
sisal en andere textielvezels van agave

GJ 080 ex 530519 Werk en afval (afval van garen en van rafelingen daaronder begrepen) van de
kokosnoot

(4) Deze kunnen niet worden gepolymeriseerd en worden gebruikt als plastificeermiddel.
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GJ 090 ex 530529 Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van abaca
(manillahennep of musa textilis Nee)

GJ 100 ex 530599 Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van ramee
en andere plantaardige textielvezels, elders genoemd noch elders onder
begrepen

GJ 110 5505 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van
garen en rafelingen daaronder begrepen) :

GJ 111 550510 - van synthetische vezels

GJ 112 550520 - van kunstmatige vezels

GJ 120 630900 Oude kleren en andere versleten stukken textiel

GJ 130 ex 6310 Lompen en vodden, afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel :

GJ 131 ex 631010 - gesorteerd

GJ 132 ex 631090 - andere

GK. AFVAL VAN RUBBER

GK 010 400400 Afvalstoffen en restanten van rubber uitgezonderd gehard rubber) en
granulaat

GK 020 401220 Gebruikte luchtbanden

GK 030 401700 Resten en afval van gehard rubber (bij voorbeeld eboniet)

GL. AFVAL VAN NIET BEHANDELD KURK EN HOUT

GL 010 ex 440130 Zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten,
pellets of dergelijke vormen

GL 020 450190 Kurkafval : gebroken of gemalen kurk

GM. AFVAL VAN DE AGROVOEDERINDUSTRIE

GM 070 ex 2307 Wijnmoer

GM 080 ex 2308 Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en
bijproducten, gedroogd en gesteriliseerd, ook indien in pellets, van soorten
gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder
begrepen

GM 090 1522 Degras, afvallen afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke
of plaataardige was

GM 100 050690 Afval van beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld
(doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine

GM 110 ex 051191 Visafval

GM 120 ex 180200 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

GM 130 Afval van de agrovoedingsindustrie met uitzondering van voor mens of dier
bestemde bijproducten die voldoen aan de nationale internationale eisen en
normen

GN. AFVAL VAN LOOIEN, PELTERIJ EN GEBRUIK VAN HUIDEN

GN 010 ex 050200 Afval van haar van varkens of van wilde zwijn en van dassehaar en ander
dierlijk haar voor borstelwerk

GN 020 ex 050300 Afval van paardehaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

GN 030 ex 050590 Afval van vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet,
van veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw,
gereindigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf,
doch niet verder bewerkt

GN 040 ex 411000 Snippers en andere afval van leder, van voorgelooide huiden en vellen of van
kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederdaren, met
uitzondering van lederslib

GO. ANDER VOORNAMELIJK UIT ORGANISCHE MATERIAAL BESTAAND AFVAL DAT METALEN EN
ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

GO 010 ex 050100 Afval van mensenhaar

GO 020 Afval van stro

GO 030 Gedeactiveerde schimmelcultuur, afkomstig van de penicilineproductie, gebruikt
voor het voederen van dieren
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GO 040 Afval van fotografische onderlagen en afval van fotografische filmen, geen
zilver bevattend

GO 050 Wegwerpfototoestellen, zonder batterijen

Subbijlage 6.B

Oranje lijst van afvalstoffen (1)

Of er nu afvalstoffen op deze lijst zijn opgenomen of niet, zij mogen niet als afvalstoffen van de Oranje lijst worden
vervoerd, indien zij dermate met andere stoffen verontreinigd zijn dat :

a) de aan de afvalstoffen verbonden risico’s zodanig toenemen dat ze voor opname op de rode lijst in aanmerking
komen;

of
b) terugwinning van de afvalstoffen op milieuverantwoorde wijze onmogelijk wordt.
AA. Metaal bevattende afval

AA 010 ex 261900 Slakken, walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen
afval

AA 020 ex 262019 Assen en residuen van zink (2)

AA 030 ex 262020 Assen en residuen van lood

AA 040 ex 262030 Assen en residuen van koper

AA 050 ex 262040 Assen en residuen van aluminium

AA 060 ex 262050 Assen en residuen van vanadium

AA 070 ex 262090 Assen en residuen die metalen of metaalverbindingen bevatten, niet elders
vermeld of ingedeeld

AA 080 Afval en residuen van thallium

AA 090 ex 280480 Afval en residuen van arseen

AA 100 ex 280540 Afval en residuen van kwik

AA 110 ex Residuen van de aluminiumproductie, niet elders vermeld of ingedeeld

AA 120 Galvanisatieslib

AA 130 Vloeistoffen afkomstig van het afbijten van metalen

AA 140 Uitlogingsresiduen van zink, stof en slib, zoals jarosiet, hemdatiet, goethiet, enz.

AA 150 Residuen van edele metalen in vaste vorm, met sporen van anorganische
cyaniden

AA 160 Assen, slib, stof en andere residuen van edele metalen zoals :

AA 161 - verbrandingsassen en printplaten

AA 162 - assen van fotografische filmen

AA 170 Elektrische lood- en zuuraccu’s, intact of geplet

AA 180 Gebruikte batterijen en accu’s, intact of geplet, andere dan lood- en zuuraccu’s,
alsook afval en resten van de fabricage van batterijen en accu’s, niet elders
vermeld of ingedeeld

A.B. Hoofdzakelijk uit anorganisch materiaal bestaand afval, dat metalen en organische materialen kan bevatten

AB 010 262100 Slakken, as en residuen die niet elders vermeld of ingedeeld zijn

AB 020 Residuen uit de verbranding van stedelijk/huishoudelijk afval

AB 030 Afval uit de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van niet-
gecyanideerde producten

(1) Waar mogelijk is het codenummer van het geharmoniseerde systeem voor de omschrijving en de codering van
goederen, vastgelegd bij de Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale
Douaneraad (code van het geharmoniseerde systeem), aangegeven bij eidere rubriek. Deze code kan zowel voor
afvalstoffen als producten gelden. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken die geen afvalstoffen zijn. Daarom
wordt de code - die door douanebeambten, om hun procedures soepeler tez laten verlopen, en door anderen wordt
gebruikt - hier alleen gegeven als hulpmiddel bij de identificatie van de afvalstoffen die op de lijst staan en onder deze
verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven Verklarende Aantekeningen moeten als
leidraad worden gebruikt bij de indentificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen.

De vermelding ″ex″ geeft een specifieke zaak aan die valt onder een rubriek van de code van het geharmoniseerde
systeem.

De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code : deze bestaat uit twee letters (één voor de lijst : ″Green″
(groen), ″Amber″ (oranje) of ″Red″ (rood) en één voor de categorie afvalstoffen : A,B,C,...) gevolgd door een nummer.

(2) Deze opsomming omvat afvalstoffen in de vorm van assen, residuen, slakken, schuimproducten, schilfers, stof,
slib en koek, tenzij een materiaal elders expliciet vermeld wordt.
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AB 040 ex 700100 Glasafval van kathodebuizen en ander geactiveerd glas

AB 050 ex 252921 Calciumfluorideslib

AB 060 Andere anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistoffen of slib

AB 070 Zand gebruikt in smelterijen/gieterijen

AB 080 Gebruikte katalysatoren die niet op de groene lijst voorkomen

AB 090 Afval van aluminiumhydraten

AB 100 Afval van aluinaarde

AB 110 Basische oplossingen

AB 120 Anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of ingedeeld

AB 130 Gebruikt straalgrit

AB 140 Gips afkomstig van industriële chemische behandelingen

AB 150 Ongezuiverd calciumsulfiet en calciumsulfaat, afkomstig van rookgasontzwave-
ling

AC. Hoofdzakelijk uit organisch materiaal bestaand afval, dat metalen en anorganische materialen kan bevatten

AC 010 ex 271390 Residuen van de productie/de behandeling van petroleumcokes en -bitumen,
met uitsluiting van de gebruikte anoden

AC 020 Afval van asfaltcement

AC 030 Olieafval, niet geschikt voor het oorspronkelijk beoogde gebruik

AC 040 Slib van loodhoudende benzine

AC 050 Thermische vloeistoffen (warmtetoverdracht)

AC 060 Hydraulische vloeistoffen

AC 070 Remvloeistoffen

AC 080 Antivriesvloeistoffen

AC 090 Afval uit de productie, de bereiding en het gebruik van hars, latex, weekmakers
of lijm en kleefmiddelen

AC 100 ex 391590 Nitrocellulose

AC 110 Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chlorofenolen, in de vorm van
vloeistoffen en slik

AC 120 Polychloornaftaleen

AC 130 Ethers

AC 140 Triethylamine-katalysatoren gebruikt bij de bereiding van zand voor
smelterijen/gieterijen

AC 150 Chloorfluorkoolwaterstoffen

AC 160 Halonen

AC 170 Afval van behandeld kurk en hout

AC 180 ex 411000 Stof, as, slik en meel van leder

AC 190 Lichte fractie vrijkomend bij het shredderen of knippen van metaal (pluche, stof,
plastic afval, enz.)

AC 200 Organische fosforverbindingen

AC 210 Niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 220 Gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 230 Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de
terugwinning van organische oplosmiddelen

AC 240 Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstof-
fen zoals chloormethaan, dichloor-ethaan, vinylcloride, dichloorethyleen, allyl-
chloride en.....chloorhyudrine)

AC 250 Oppervlakteactieve stoffen (surfactants)

AC 260 Varkensmest : uitwerpselen

AC 270 Rioolslib

AD. Afval dat anorganische of organische bestanddelen kan bevatten

AD 010 Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische producten

AD 020 Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van biociden en
van fytofarmaceutische producten
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AD 030 Afval afkomstig van de fabricage, de bereiding en het geberuik van houtconser-
veringsmiddelen

Afval dat een van de volgende stoffen bevat, dat daaruit bestaat, of dat daardoor
is besmet :

AD 040 - anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen van edele metalen in
vaste vorm met sporen van anorganische cyaniden.

AD 050 - organische cyaniden

AD 060 Mengsels en emulsies van olie/water of koolwaterstoffen/water

AD 070 Afval uit de productie, de bereiding en het gebruik van inkt, kleurstoffen,
pigmenten, verf, lak of vernis

AD 080 Explodeerbaar afval dat niet onder een andere wetgeving valt

AD 090 Afval uit de productie, de bereiding en het gebruik van reprografische en
fotografische producten en materieel, niet elders vermeld

AD 100 Afval uit de oppervlaktebehandeling van kunststoffen met behulp van niet-
gecyanideerde producten

AD 110 Zure oplsosingen

AD 120 Ionenwisselaarharsen

AD 130 Fototoestellen voor eenmalig gebruik, met batterijen

AD 140 Afval uit de industriële installaties voor het reiningen van de uitgestorven gassen,
niet elders genoemd

AD 150 Als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bij voorbeeld biofilters)

AD 160 Stedelijk/huishoudelijk afval

Subbijlage 6.C

Rode lijst van afvalstoffen

Waneer op deze lijst het woord « bevattend » of « verontreinigd met » wordt gebruikt houdt dat in dat genoemde
stof in die mate aanwezig is dat de afvalstof :

a) gevaarlijk is;
b) ongeschikt wordt voor terugwinning.
RA. Hoofdzakelijk uit organisch materiaal bestaand afval, dat metalen en anorganische materialen kan bevatten

RA 010 Afval, stoffen en onderdelen/voorwerpen bevattende, bestaande uit of besmet
met polychloorbifenylen (PCB’s) en/of polychloorterfenylen (PCT’s) en/of
polybroombifenylen (PBB’s), met inbegrip van elke gelijkaardige polybroomver-
binding met een concentratie van 50 mg/kg of meer

RA 020 Teerresten (met uitzondering van asfaltcement) van raffinage, distillatie of enige
vorm van pyrolyse

R.B. Hoofdzakelijk uit anorganisch materiaal bestaand afval, dat metalen en organische materialen kan bevatten

RB 010 Asbest (stof en vezels)

RB 020 Keramiekvezels met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen als die van asbest

R.C. Afval dat anorganische of organische bestanddelen kan bevatten
Afval bevattende, bestaande uit of besmet met een van de onderstaande stoffen :

RC 010 - producten van de familie van de polychloordibenzofuranen

RC 020 - producten van de familie van de polychloordibenzoparodioxinen

RC 030 Slib van gelode antiklopverbindingen

RC 040 Peroxide, andere dan waterstofperoxide

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
Th. KELCHTERMANS

11389BELGISCH STAATSBLAD — 16.04.1998 — MONITEUR BELGE



TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 98/35290]F. 98 — 982
17 DECEMBRE 1997. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand

relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement 259/93/CE du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par
le Règlement du Conseil 120/97/CE du 20 janvier 1997 et abrogeant également à partir du 7 mai 1994 la Directive du
Conseil des Communautés européennes 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans
la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par les Directives du Con-
seil 86/121/CEE du 8 avril 1986, 86/279/CEE du 12 juin 1986 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991 ainsi que par les
Directives de la Commission 85/496/CEE du 22 juillet 1985 et 87/112/CEE du 23 décembre 1986 et par Décision de la
Commission des Communautés européennes 94/721/CEE du 21 octobre 1994;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des
23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992,
18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995 et
20 décembre 1996;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, modifiée par la loi du
10 octobre 1967;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du
22 mai 1979 et par les décrets des 23 décembre 1980, 2 juillet 1981, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988,
20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 18 décembre 1992,
22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des
12 décembre 1990, 23 janvier 1991 et 20 décembre 1996;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de
redevances sur les déchets solides;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière
d’hygiène de l’environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996
et 3 juin 1997;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juin 1997;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant

l’élimination des huiles usagées, modifiée par l’Acte relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal du 12 juin 1985 et
par les Directives du Conseil 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et 91/692/ du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux
déchets, modifiée par les Directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 96/59/CEE du 16 septembre 1996 concernant
l’élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB et PCT) qui remplace la Directive 76/403/CEE
du 6 avril 1976 modifiée par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la
protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture,
modifiée par la Directive du Conseil 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux
piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive de la Commis-
sion 93/86/CEE du 4 octobre 1993;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative
aux déchets dangereux et abrogeant également à partir du 12 décembre 1993 la Directive du Conseil des Communautés
européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, modifiée par la Directive du
Conseil 94/31/CEE du 27 juin 1994;

Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 94/3/CE du 20 décembre 1993
établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a) de la Directive du Conseil des Communautés
européennes 75/442/CEE relative aux déchets;

Considérant la Décision du Conseil des Communautés européennes 94/904/CE du 22 décembre 1993 établissant
une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4 de la Directive du Conseil des Communautés
européennes 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;

Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 96/350/CE du 24 mai 1996 adaptant
en vertu de l’article 17 les annexes II A et II B de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE
relative aux déchets;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l’Environnement et de l’Emploi;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Section 1.1

Définitions
Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions citées au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion

des déchets et celles mentionnées à l’article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 et du 26 juin 1996, s’appliquent également au
présent arrêté.
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§ 2. Pour l’application du présent arrêté, les définitions suivantes sont d’application à titre complémentaire :
1° décret relatif aux déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
2° titre Ier du VLAREM : l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif

à l’autorisation écologique;
3° titre II du VLAREM : l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et

sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement;
4° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l’Environnement;
5° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique flamande des

déchets pour la Région flamande);
6° CED : Catalogue européen des déchets.

Section 1.2

Du catalogue des déchets
Art. 1.2.1. § 1er. Le catalogue des déchets est fixé tel qu’il figure à l’annexe 1.2.1 du présent arrêté.
Conformément à l’article 4 du décret relatif aux déchets, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des

déchets et sont exclues du champ d’application du catalogue des déchets visé au premier alinéa :
1° les effluents gazeux rejetés dans l’atmosphère;
2° les effluents d’élevage tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre

la pollution due aux engrais;
3° les eaux usées à l’exclusion des déchets à l’état liquide.
§ 2. Les matériaux et les objets figurant au catalogue des déchets cité au § 1er, ne sont pas considérés dans tous les

cas comme des déchets, mais seulement lorsqu’il est satisfait à la définition de déchet.

Section 1.3

Des opérations d’élimination
Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l’article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les

opérations suivantes :

Code UE opérations

D1 dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.);

D2 traitement en milieu terrestre ( par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans
les sols, etc.);

D3 injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes
de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.);

D4 lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs
ou des bassins, etc.);

D5 mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches
séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l’environnement, etc.);

D6 rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion;

D7 immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;

D8 traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou
à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12;

D9 traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D12 (par
exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D10 incinération à terre

D11 incinération en mer

D12 stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.);

D13 regroupement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12

D14 reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13;

D15 stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage
temporaire, avant collecte, sur le site de production).

Section 1.4

Des opérations de valorisation
Art. 1.4.1. Par valorisation des déchets, au sens de l’article 2, 7° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les

opérations suivantes :

Code UE opérations

R1 utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie;

R2 Récupération ou régénération des solvants;

R3 recyclage/récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y
compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
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Code UE opérations

R4 recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques;

R5 recyclage/récupération d’autres matières organiques;

R6 régénération des acides ou des bases;

R7 récupération des produits servant à capter les polluants;

R8 récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 régénération ou autres réemplois des huiles

R10 épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie;

R11 utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R1 à R10;

R12 échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11;

R13 stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R1 à R12 (à l’exclusion du
stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).

CHAPITRE 2. — Des catégories de déchets

Section 2.1

Des déchets ménagers
Art. 2.1.1. Par déchets ménagers, il faut entendre :
1° conformément à l’article 3, § 2, 1° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant de l’activité normale des

ménages;
2° les déchets suivants sont assimilés à des déchets ménagers :
a) déchets de nettoyage des rues provenant de l’entretien des services communaux;
b) déchets de marchés;
c) déchets de plages;
d) déchets de papier, tels que définis à l’article 3.2.2.

Section 2.2

Des déchets d’entreprise
Art. 2.2.1. Par déchets d’entreprise, il faut entendre :
1° conformément à l’article 3, § 2, 2° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant des activités industriel,

artisanal ou scientifique;
2° les déchets suivants qui sont assimilés à des déchets d’entreprise :
tous les déchets n’étant pas des déchets ménagers et n’appartenant pas aux déchets visés au 1°.

Section 2.3

Des déchets spéciaux
Art. 2.3.1. § 1er. Conformément à l’article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont des déchets

spéciaux
1° huiles usagées;
2° PCB usagés;
3° déchets provenant de l’industrie de l’oxyde de titane;
4° déchets animaux;
5° déchets médicaux;
6° déchets de construction et de démolition;
7° petits déchets dangereux d’origine domestique;
8° déchets agricoles;
9° déchets miniers;
10° boues provenant de la production d’eau alimentaire, du curage des égouts, des fosses septiques et des

dégraisseurs ainsi que des installations d’épuration des eaux d’égout;
11° épaves de véhicules;
12° pneus en caoutchouc.
§ 2. Outre les déchets mentionnés au § 1er, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux :
1° boues de dragage;
2° les déchets suivants provenant de la démolition des épaves de véhicules et/ou de l’exécution de travaux

d’entretien et de réparation à des véhicules moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires :
a) poussières contenant de l’amiante en fibre libre;
b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d’embrayage contenant de l’amiante;
c) piles et accumulateurs;
d) solvants contaminés ou inutilisables;
e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues

provenant de cabines de peinture;
f) liquide de frein synthétique;
g) huiles usagées;
h) combustibles contaminés ou inutilisables;
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i) agents de réfrigération;
j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses

à l’exception d’huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;
k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d’absorption usagé, déchets

provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l’huile, conditionnements usagés ayant
contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles;

l) catalyseurs;
m) chlorofluorocarbones utilisés dans les systèmes de conditionnement d’air;
n) cartouches d’airbag contenant des produits chimiques;
3° déchets de papier tels que définis à l’article 3.2.2;
4° produits blancs et bruns, tels que définis à l’article 3.5.1.5°;

Section 2.4

Des déchets dangereux
Art. 2.4.1. § 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques

suivantes :

Code UE
(annexe III

de la
Directive CE
91/689/CEE)

PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS

propriété définition

H1 explosif substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou
qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène

H2 comburant substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment
des substances inflammables, présentent une réaction fortement exother-
mique;

H3-A facilement inflam-
mable

substances et préparations :
- à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont
le point éclair est inférieur à 21 °C, ou
- pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température
ambiante sans apport d’énergie, ou
- à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action
d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer
après l’éloignement de la source d’inflammation, ou
- à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale, ou
- qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement
inflammables en quantités dangereuses;

H3-B inflammable substances et préparations liquides dont le point éclair est égal ou
supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55° C;

H4 irritant substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat,
prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer
une réaction inflammatoire;

H5 nocif substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraı̂ner des risques de gravité limitée;

H6 toxique substances et préparations (y compris les substances et préparations très
toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
entraı̂ner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort;

H7 cancérogène substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;

H8 corrosif substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent
exercer une action destructrice sur ces derniers;

H9 infectieux matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on
sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez
l’homme ou chez d’autres organismes vivants;

H10 tératogène substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditai-
res ou en augmenter la fréquence;

H11 mutagène substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en
augmenter la fréquence;

H12 substances et préparations qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide,
dégagent un gaz toxique ou très toxique;
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Code UE
(annexe III

de la
Directive CE
91/689/CEE)

PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS

H13 substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner
naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par
exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques
énumérées ci-avant;

H14 écotoxique substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des
risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de
l’environnement.

Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances doivent en outre présenter une
ou plusieurs des propriétés suivantes :

1° point éclair de 55 °C ou moins;
2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;
3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;
4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;
5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;
6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une
concentration totale de 5 % ou plus;
7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;
8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou

plus;
9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou

plus.
§ 2. Les propriétés dangereuses citées au § 1er sont attribuées aux déchets suivant les critères prévus à la partie II

de l’annexe 7 du titre Ier du VLAREM.
§ 3. Les méthodes de test appliquées pour déterminer les propriétés visées au § 1er, sont spécifiées à l’annexe 2.4.1.1.
§ 4. Les déchets figurant sur la liste reprise en annexe 2.4.1.2 au présent arrêté sont censés présenter une ou

plusieurs propriétés visées au § 1er.
Ces déchets ne sont pourtant pas considérés comme des déchets dangereux si le détenteur prouve qu’ils ne

possèdent aucune desdites propriétés.
CHAPITRE 3. — De l’obligation d’acceptation

Section 3.1

Dispositions générales

Sous-section 3.1.1

Des déchets soumis à l’obligation d’acceptation
Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d’acceptation de la part des vendeurs finaux, des

intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l’article 10 du décret relatif aux déchets :
1° déchets de papier tels que définis à l’article 3.2.2;
2° piles et accumulateurs, tels que définis à l’article 3.6.1;
3° à partir du 1er juillet 1999 :
a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l’article 3.3.1;
b) pneus usagés, tels que définis à l’article 3.4.1;
c) produits bruns et blancs, tels que définis à l’article 3.5.1.
Art. 3.1.1.2. En application de l’article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l’obligation d’acceptation du vendeur

final implique qu’à l’occasion de l’achat d’un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le
produit correspondant dont le consommateur se défait.

Le vendeur final est en outre tenu de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous
même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs :

1° piles et accumulateurs;
2° à partir du 1er juillet 2004 :
a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l’article 3.3.1 dont la première mise en service,

indiquée sur le certificat d’immatriculation, est postérieure au 1er juillet 1999;
b) pneus usagés, tels que définis à l’article 3.4.1;
c) produits bruns et blancs, tels que définis à l’article 3.5.1.
Art. 3.1.1.3. En vue de respecter leur obligation d’acceptation, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les

producteurs et les importateurs peuvent faire appel, à leurs frais et aux conditions prescrites au présent chapitre 3, à
une organisation agréée pour la gestion des déchets, visée à l’article 3.1.2.1.

Art. 3.1.1.4. Les modalités d’observation de l’obligation d’acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont
arrêtées, conformément à l’article 10, § 6 du décret relatif aux déchets :

1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions
environnementales, conclue par l’organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou
l’importateur est membre;
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2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs ou une organisation agréée pour la gestion
des déchets, soumettent pour approbation à l’OVAM;

Sous-section 3.1.2

Des organisations agréées pour la gestion des déchets
Art. 3.1.2.1. Par organisation agréée pour la gestion des déchets, il faut entendre la personne morale agréée,

conformément au présent arrêté, pour un des déchets énumérés à l’article 3.1.1.1; celle-ci s’acquitte de l’obligation
d’acceptation imposée par le présent arrêté pour le déchet en question au vendeur final, à l’intermédiaire, au
producteur et à l’importateur.

Art. 3.1.2.2. L’agrément comme organisation pour la gestion des déchets pour un des déchets énumérés à l’arti-
cle 3.1.1.1. est seulement accordé à la personne morale réunissant les conditions suivants :

1° être créée sous la forme d’une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité civile à l’association sans but lucratif et l’organisme d’intérêt public;

2° ayant exclusivement comme objet statutaire, l’acquittement de l’obligation d’acceptation imposée par le présent
arrêté et par d’éventuels autres règlements au vendeur final, à l’intermédiaire, au producteur et à l’importateur;

3° pour les déchets faisant l’objet de la demande d’agrément, disposer des moyens techniques et financiers
nécessaires afin de pouvoir acquitter l’obligation d’acceptation imposée au vendeur final, à l’intermédiaire et au
producteur ou l’importateur et/ou de pouvoir passer les contrats nécessaires avec des tiers;

4° être suffisamment représentative des différents secteurs impliqués dans :
a) la production, l’importation, la distribution et la vente des produits susceptibles d’engendrer le déchet faisant

l’objet de la demande d’agrément;
b) la gestion consistant en la collecte, le tri et le traitement en Région flamande du déchet faisant l’objet de la

demande d’agrément;
cela implique que la composition du conseil d’administration de la personne morale est telle que les secteurs

considérés soient représentés de manière proportionnelle et non-discriminatoire.
5° les administrateurs ou les personnes susceptibles d’engager la personne morale, doivent posséder les droits

civils et politiques et ne pas avoir encouru une condamnation pénale pour une infraction à la législation de
l’environnement des Régions, de la Belgique ou d’un autre état membre de l’Union européenne.

Art. 3.1.2.3. La demande d’agrément émanant d’une organisation pour la gestion des déchets et portant sur un des
déchets énumérés à l’article 3.1.1.1, doit être adressée par lettre recommandée à l’OVAM. Elle contient au moins les
informations suivantes :

1° une copie des statuts de la personne morale, tels que publiés au Moniteur belge ainsi que la liste des
administrateurs;

2° un plan financier et un budget pour la durée de l’agrément demandé comportant au moins les éléments
suivants :

a) les modalités de calcul et d’évaluation des contributions des vendeurs finaux, des intermédiaires, des
producteurs et des importateurs, en fonction du coût réel couvrant les obligations des personnes morales demandant
l’agrément;

b) l’affectation d’éventuels reliquats au fonctionnement du système;
c) les conditions et les modalités de révision des contributions;
d) l’estimation des dépenses;
e) le financement d’éventuelles pertes;
3° un projet de convention modèle passée entre la personne morale et les vendeurs finaux, les intermédiaires, les

producteurs et les importateurs en vue de la reprise de leur obligation d’acceptation portant sur le déchet faisant l’objet
de la demande d’agrément;

Art. 3.1.2.4. § 1er. La demande d’agrément émanant d’une organisation pour la gestion des déchets portant sur l’un
des déchets énumérés à l’article 3.1.1.1, suit la procédure suivante :

1° l’OVAM vérifie si la demande d’agrément est complète; si tel n’est pas le cas, l’OVAM en informe le demandeur,
par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours calendaires;

2° dans un délai de deux mois après que la demande d’agrément a été déclarée complète, l’OVAM conseille le
Ministre flamand sur la demande d’agrément déclarée recevable;

3° Le Ministre flamand statue sur la demande déclarée complète dans un délai de trois mois après que la demande
a été déclarée complète.

§ 2 L’agrément vaut pour un délai de cinq ans au maximum. Il peut être reconduit à chaque fois, par un délai
nouveau de cinq ans au plus.

Art. 3.1.2.5. § 1er. La personne morale agréée, visée à l’article 3.1.2.1 est tenu de :
1° respecter les conditions d’agrément citées à l’article 3.1.2.2;
2° observer l’obligation d’acceptation imposée aux vendeurs finaux, intermédiaires, producteurs et importateurs

qui font appel à lui quant au déchet pour lequel elle est agréée;
3° fournir une caution bancaire, conformément aux dispositions de la sous-section 3.1.3;
4° percevoir de manière non discriminatoire les contributions auprès des vendeurs finaux, des intermédiaires, des

producteurs et des importateurs qui font appel à lui, afin de couvrir les coûts réels et globaux des obligations qu’elle
supporte en application du présent arrêté;

5° soumettre annuellement à l’OVAM les bilans et les comptes de résultats de l’année écoulée ainsi que le budget
pour l’année prochaine;

6° s’engager à conclure une convention avec chaque vendeur final, intermédiaire, producteur et importateur qui
en fait la demande, conformément au modèle visé à l’article 3.1.2.3, 3°.

§ 2. Si une ou plusieurs des dispositions du § 1er ne sont pas respectées par la personne morale agréée, le Ministre
flamand peut procéder à la suspension ou au retrait définitif de l’agrément.
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Sous-section 3.1.3

De la caution bancaire
Art. 3.1.3.1. Les organisations agréées pour la gestion des déchets, citées à l’article 3.1.2.1, sont tenues à fournir une

caution bancaire auprès d’un établissement financier au bénéfice de l’OVAM. Une copie du certificat de caution
bancaire est transmise à l’OVAM.

Art.3.1.3.2. Le montant de la caution bancaire citée à l’article 3.1.3.1 est fixé par l’OVAM en fonction de l’estimation
des coûts d’une élimination d’office par l’OVAM des déchets provenant des produits correspondants mis sur le marché
en Région flamande par les producteurs ou importateurs faisant appel à l’organisation agréée pour la gestion des
déchets.

L’estimation de ces coûts se fait sur base des paramètres suivants :
1° la quantité globale de produits susceptibles d’engendrer les déchets visés à l’article 3.1.1.1, mise sur le marché

en Région flamande au cours de l’année écoulée par les producteurs ou importateurs intéressés;
pour les producteurs ou importateurs n’ayant exercée aucune activité au cours de l’année écoulée ou seulement

actifs pendant une partie de l’année écoulée, la quantité de déchets à prendre en considération est déterminée en
fonction de la quantité de produits estimée par le producteur ou l’importateur intéressés qu’il mettra sur le marché dans
une période de 12 mois;

2° le coût normal du traitement des déchets concernés.
Si un ou plusieurs des paramètres cités à l’alinéa précédent subissent un changement majeur, le montant de la

caution bancaire peut être adapté, tant à la demande de l’OVAM qu’à celle de l’organisation agréée pour la gestion des
déchets.

Art. 3.1.3.3. La caution bancaire prévue à l’article 3.1.3.1, ne peut être dégagée qu’après l’OVAM a constaté la
cessation définitive des activités de l’organisation agréée pour la gestion des déchets et le respect de son obligation
d’acceptation à charge de ses producteurs et/ou importateurs.

Sous-section 3.1.4

De la planification de la gestion des déchets
Art. 3.1.4.1. Le plan des déchets visé à l’article 3.1.1.4, 2° contient au moins les éléments et engagements suivants :
1° données d’identification :
a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le

numéro T.V.A du producteur ou de l’importateur soumis à l’obligation d’acceptation pour les déchets correspondants;
b) le domicile et l’adresse du producteur ou de l’importateur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et

d’exploitation;
c) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en

Région flamande, où le producteur ou l’importateur peut être contacté;
d) pour autant que le demandeur ne dispose pas de résidence ou, le cas échéant, d’un siège social en Région

flamande, la mention écrite d’une résidence, succursale ou bureau où l’autorité compétente peut consulter en tout
temps le registre;

e) la table des matières du plan intégral des déchets;
f) le nom et la fonction du signataire du plan des déchets;
2° objet :
a) l’indication des déchets soumis à l’obligation d’acceptation et des produits correspondants régis par le plan des

déchets;
b) les modalités de l’acquittement de l’obligation d’acceptation citée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, compte tenu des

prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets;
c) les données spécifiques à mentionner dans le plan des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux

dispositions du présent chapitre 3;
d) la mention s’il peut être fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets, conformément à l’arti-

cle 3.1.1.3 du présent arrêté; à l’affirmative, le nom et l’adresse de cette organisation doivent être indiqués;
3° engagements :
l’engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l’importateur ou, le cas échéant, par une personne physique

qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan des déchets et qui lui sont présentés par des tiers,
en application du présent arrêté et de l’article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des
intermédiaires, seront :

- acceptés gratuitement par lui;
- seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté.
au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces

déchets.
Art. 3.1.4.2. Le plan des déchets visé à l’article 3.1.1.4, 2° est approuvé selon la procédure suivante :
1° la demande d’approbation du plan des déchets est adressée à l’OVAM, de préférence sous pli à en-tête du

demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager
la société, et comprend les annexes suivantes :

a) le cas échéant, copie de l’acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq
premières années;

b) le projet de plan des déchets faisant l’objet de la demande d’approbation;
2° Le Chef de division compétent de l’OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux

dispositions de l’article 3.1.4.1;
a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les

quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou
nécessitant des éclaircissements;

b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée
dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;
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c) si le Chef de division compétent de l’OVAM n’a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard
quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;

3° dans un délai de trois mois à compter de la date d’expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant,
après la date d’expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l’OVAM rend un avis à l’administrateur
général de l’OVAM;

4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant,
après la date d’expiration du délai visé sous 2°, c), l’administrateur général de l’OVAM statue sur la demande sous 1°;

5° le Chef de division compétent de l’OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé
dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme :

a) au demandeur;
b) à la Division de l’Inspection de l’Environnement de l’Administration de la Gestion de l’Environnement, de la

Nature, du Sol et des Eaux du Département de l’Environnement et de l’Infrastructure.
Art. 3.1.4.3. § 1er. L’approbation visée à l’article 3.1.4.2, 4° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au

maximum. Toute décision d’approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L’approbation peut
être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la
présente sous-section 3.1.4.

§ 2. L’administrateur général de l’OVAM peut :
1° retirer l’approbation à la demande du titulaire de l’approbation;
2° retirer ou suspendre d’office l’approbation, sur production d’un procès-verbal constatant une infraction aux

prescriptions du présent arrêté;
sauf en cas de danger imminent et direct pour l’homme et l’environnement, le titulaire de l’approbation est

informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans
ce délai, le titulaire de l’approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

Art. 3.1.4.4. § 1er. Le titulaire de l’approbation visée à l’article 3.1.4.2, 4° est tenu de communiquer à l’OVAM, sans
tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier :

1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et
numéro de la TVA du titulaire;

2° le domicile, l’adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social,
administratif et d’exploitation ou de la résidence en Région flamande;

3° l’objet du plan des déchets approuvé;
4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.
Art. 3.1.4.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus

par le plan des déchets approuvé.

Section 3.2

Des déchets de papier
Art. 3.2.1. Pour l’application de la présente section, il faut entendre par :
1° déchets de papier :
journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites,

annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, diffusés en Région flamande, dont les
détenteurs se défont;

2° imprimés publicitaires :
toute publication imprimée paraissant moins de cinq fois par semaine et dont moins de 30 % est affecté aux articles

d’information générale;
3° presse régionale gratuite :
toute publication imprimée à périodicité fixe, distribuée gratuitement, à l’exclusion de celle émanant d’un

annonceur ou d’un groupe d’annonceurs créé à cet effet, dont moins de 30 %, sur base annuelle, est affecté aux articles
d’information générale;

4° publications gratuites :
toute publication imprimée, distribuée gratuitement et qui n’est pas un imprimé publicitaire ou une presse

régionale gratuite;
5° producteur de papier :
l’éditeur mettant en circulation en Région flamande, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques,

presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publici-
taires ou autres;

6° importateur :
la personne mettant en circulation en Région flamande, pour le compte d’un éditeur étranger, des journaux,

hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoni-
ques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres;

7° taux de recyclage :
le poids relatif des déchets de papier introduits effectivement dans le processus de recyclage au cours de l’année

calendaire considérée, par rapport au poids total des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse
régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et
autres, mis en circulation en Région flamande par quelque producteur de papier que ce soit ou importateur, au cours
de l’année calendaire précédente.

Art. 3.2.2. § 1er. Les dispositions de la présente section sont applicables aux déchets de papier provenant de l’usage
ou de la consommation des publications suivantes :

1° journaux;
2° hebdomadaires et mensuels;
3° revues et périodiques;
4° presse régionale gratuite et publications gratuites;
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5° annuaires téléphoniques et annuaires de télécopie;
6° imprimés publicitaires et autres.
§ 2. Sont exclus de l’application de la présente section 3.2, les déchets de papier provenant de l’usage ou de la

consommation des publications suivantes :
1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;
2° publications de producteurs de papier et/ou d’importateurs mettant en circulation en Région flamande moins

de 3 tonnes de papier par an;

Art. 3.2.3. § 1er. Le plan des déchets cité à l’article 3.1.1.4, 2° précise notamment :
1° lesquelles des catégories de publications énumérées à l’article 3.2.2, § 1er, le producteur de papier et/ou

l’importateur met en circulation en Région flamande;
2° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs

par le producteur de papier et/ou l’importateur :
a) envoi postal, par l’entremise de tiers ou non;
b) livraison de porte en porte;
c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l’entremise de tiers ou non;
d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par

l’entremise de tiers ou non;
e) tout autre mode de distribution;
3° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités d’acceptation par le producteur

de papier et/ou l’importateur des déchets de papier provenant de ses publications; le cas échéant, copie des
conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets;

4° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d’élimination
par le producteur de papier et/ou l’importateur des déchets de papier provenant de ses publications;

5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l’importateur
fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets en vue de l’acquittement de son obligation
d’acceptation, conformément à l’article 3.1.1.3; le cas échéant, copie de la convention passée avec cette organisation
pour la gestion des déchets doit être jointe en annexe au plan des déchets;

6° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l’importateur
a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets de papier, en
vue de l’acquittement de son obligation d’acceptation, conformément à l’article 3.2.6; le cas échéant, copie de ces
conventions doit être jointe en annexe au plan des déchets;

§ 2. En vue de l’exécution des obligations citées au § 1er, l’intermédiaire et le producteur de papier ou l’importateur
sont agréés de plein droit pour la collecte et, par conséquent, pour l’enlèvement des déchets de papier concernés, pour
autant qu’il est satisfait aux conditions prescrites à l’article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.2.4. L’obligation d’acceptation vise, d’une part, l’encouragement d’actions préventives et d’autre part,
l’optimisation de la récupération des déchets de papier avec pour objectif les taux de recyclage suivants, exprimés en
pourcentage de pondération :

année 1998 1999 à 2000 inclus à partir de 2000

taux de recyclage sectoriel 60 % 80 % 85 %

Art. 3.2.5. Le producteur de papier et l’importateur mettent à la disposition de l’OVAM, avant le 1er avril de chaque
année, les données citées ci-dessous au titre de l’année calendaire précédente, pour autant que cela n’a pas déjà fait
l’objet d’une convention environnementale :

1° la quantité globale et le poids global des publications mises en circulation en Région flamande, répartis selon
les catégories citées à l’article 3.2.2, § 1er;

2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets de papier collectés dans le cadre de l’obligation
d’acceptation;

3° un relevé du poids global des déchets de papier recyclés, valorisés et éliminés par application de l’obligation
d’acceptation.

Art. 3.2.6. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 3.1.1.3, les producteurs de papier et les importateurs
peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets de papier,
en vue de l’acquittement de leur obligation d’acceptation et dans les conditions prescrites par la convention
environnementale ou le plan des déchets cités à l’article 3.1.1.4.

§ 2. Les conventions établies en vue de l’application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des
dispositions concernant l’information et la sensibilisation du consommateur et l’adhésion des vendeurs finaux et des
intermédiaires.

Ces conventions sont soumises à l’approbation préalable de l’OVAM par le producteur de papier et l’importateur,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’absence de toute remarque dans les soixante jours de
la réception, la convention est réputée approuvée.

Lorsque l’OVAM formule des remarques et refuse l’approbation, la convention est suspendue jusqu’au moment où
le producteur de papier et l’importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des
informations supplémentaires ou des adaptations que l’OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l’absence de
toute réaction dans les soixante jours de la réception.

L’OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant aux coût moyen des
services fournis.
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Section 3.3.

Des épaves de véhicules
Art. 3.3.1. Pour l’application de la présente section, il faut entendre par :
1° producteur de véhicules :
toute personne physique ou morale qui produit des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;
2° importateur :
toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des véhicules et les met sur le marché

en Région flamande;
3° intermédiaire :
toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte

d’un ou de plusieurs producteurs ou importateurs;
4° vendeur final :
toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des véhicules.
5° véhicule :
tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière

en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l’exclusion de celle du chauffeur,
(catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);

6° épave de véhicule ou véhicule mis au rebut :
tout véhicule que le détenteur n’utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont

il se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
Art. 3.3.2. § 1er. Il est interdit d’éliminer des épaves de véhicules ou des restes de véhicules sans que soit effectuée

au préalable l’opération citée au § 2 du présent article visant leur valorisation totale ou partielle.
§ 2. Le traitement des épaves de véhicules dans les établissements autorisés à cet effet doit s’opérer de façon :
1° qu’avant toute transformation, les épaves sont démontées, c.-à-d. dépouillées de tous liquides, pneus,

accumulateurs, systèmes de conditionnement d’air, d’airbags, de catalyseurs et d’autres pièces et matériaux dangereux;
2° que les pièces et matériaux des épaves soient éliminés et/ou transformés de façon sélective pour que les déchets

de broyage ne soient pas considérés comme des déchets dangereux.
Art. 3.3.3. § 1er. Le plan des déchets visé à l’article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant :
1° l’obligation des vendeurs finaux de réceptionner toute épave de véhicule présentée par le consommateur à

l’achat d’un véhicule correspondant à l’épave; pour l’application des présentes dispositions, les véhicules sont
subdivisés comme suit :

- voitures automobiles destinées au transport des personnes et comptant au maximum huit places assises, à
l’exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1);

- camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégo-
rie N1);

2° l’obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les
épaves de véhicules réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l’importateur;

3° l’obligation des producteurs de véhicules ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les épaves
acceptées, auprès de l’intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un
établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l’acquittement des obligations citées au § 1er, l’intermédiaire et le producteur de véhicules ou
l’importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d’épaves de véhicules dans la mesure où il est satisfait aux
conditions énoncées à l’article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.3.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement
visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l’intitulé « OBLIGATION D’ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES »,
de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.3.5. § 1er. Les pièces des épaves de véhicules doivent être traitées comme suit :
1° les pièces réutilisables doivent être réutilisées;
2° les pièces non réutilisables sont récupérées, la préférence étant donnée au recyclage, pour autant qu’il n’y a

aucun inconvénient environnemental et sans préjudice des exigences de sécurité.
§ 2. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l’obligation

d’acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants :
1° au plus tard le 1er janvier 2005, il y a lieu de :
a) réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au

rebut;
b) réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
2° au plus tard le 1er janvier 2015, il y a lieu de :
a) réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au

rebut;
b) réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
Art. 3.3.6. § 1er. Le vendeur final fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants

au titre de l’année calendaire précédente :
la quantité totale d’épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans

le cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation.
§ 2. L’intermédiaire fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de

l’année calendaire précédente :
la quantité totale d’épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans

le cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation.
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§ 3. Le producteur de véhicules ou l’importateur fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les
renseignements suivants au titre de l’année calendaire précédente :

1° la quantité totale d’épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché
en Région flamande.

2° la quantité totale d’épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le
cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation;

3° le ou les établissements où sont traitées les épaves de véhicules et le mode de traitement;
4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes et

ventilée par groupe de déchet tel que visé à l’article 2.3.1, § 2, 2° qui :
a) a été valorisée;
b) a été éliminée par les installations d’incinération de déchets;
c) a été éliminée par mise en décharge.
§ 4. Le vendeur final, l’intermédiaire, le producteur de véhicules et l’importateur fournissent à l’OVAM toutes

informations que celle-ci juge utiles pour l’appréciation de l’objectif à réaliser conformément à l’article 3.3.5.

Section 3.4

Des pneus en caoutchouc
Art. 3.4.1. Pour l’application de la présente section 3.4, il faut entendre par :
1° producteur de pneus en caoutchouc :
toute personne physique ou morale qui produit des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région

flamande;
2° importateur :
toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des pneus en caoutchouc et les met sur

le marché en Région flamande;
3° intermédiaire :
toute personne physique ou morale qui distribue des pneus en caoutchouc à un ou plusieurs vendeurs finaux pour

le compte d’un ou plusieurs producteurs ou importateurs;
4° vendeur final :
toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des pneus en

caoutchouc.
5° véhicule :
tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière

en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l’exclusion de celle du chauffeur,
(catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);

6° motocycle :
tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d’un side-car ou non, destiné à la circulation routière dont la vitesse

maximale déterminée par la construction est plus de 50 km par heure;
7° pneu en caoutchouc :
tout pneu de voiture, d’autobus, de camion pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de

3,5 tonnes, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole et d’engin pour travaux publics;
8° pneu usagé :
tout pneu que le détenteur n’utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il

se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
9° récupération d’énergie :
l’usage principal des déchets combustibles comme combustible ou une autre forme de production d’énergie.
Art. 3.4.2. § 1er. Il est interdit d’éliminer des pneus usagés par mise en décharge. Il est également interdit d’éliminer

des pneus usagés sans traitement préalable visant la valorisation totale ou partielle des pneus usagés.
§ 2. Les exploitants de parcs à conteneurs peuvent refuser le dépôt de pneus usagés.
§ 3. Le traitement de pneus usagés dans les établissements autorisés à cette fin, doit s’opérer de manière que :
1° les pneus usagés soient triés suivant les catégories suivantes :
a) ceux susceptibles d’être réutilisés directement comme pneus d’occasion;
b) ceux susceptibles d’être rechapés;
c) ceux qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneu d’occasion, ni être rechapés;
2° les matériaux des pneus usagés qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneus d’occasion, ni être

rechapés, seront enlevés et/ou traités de manière sélective en vue de leur valorisation.
Art. 3.4.3. § 1er. Le plan des déchets cité à l’article 3.1.1.4., 2° règle en particulier et le cas échéant :
1° l’obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l’achat d’un

pneu en caoutchouc d’un type correspondant au pneu usagé; pour l’application des présentes dispositions, les pneus
en caoutchouc sont répartis en les types suivants :

a) pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport de personnes comptant au moins
huit places assises, à l’exclusion de celle du chauffeur (catégorie M1);

b) pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et de camions pour le transport de biens totalisant une masse
maximale de 3,5 tonnes (catégorie N1);

c) pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5
tonnes;

d) pneus en caoutchouc provenant de motocycles;
e) pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;
f) pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;
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g) pneus en caoutchouc provenant d’engins pour travaux publics;
h) pneus en caoutchouc provenant d’autobus;
2° l’obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les

pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l’importateur;
3° l’obligation des producteurs de pneus en caoutchouc ou des importateurs de collecter de manière régulière tous

les pneus usagés acceptés, auprès de l’intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à
ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l’acquittement des obligations citées au § 1er, l’intermédiaire et le producteur de pneus en caoutchouc ou
l’importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de pneus usagés dans la mesure où il est satisfait aux conditions
énoncées à l’article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.4.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement
visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l’intitulé « OBLIGATION D’ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES »,
de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.4.5. Le traitement des pneus usagés collectés en application de l’obligation d’acceptation doit conduire à la
réalisation des objectifs suivants au plus tard pour le 1er janvier 2000 :

1° quasi les 100 % des pneus usagés sont collectés;
2° au moins 25 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont rechapés;
3° au moins 65 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont valorisés autrement que par rechapage.
Art. 3.4.6. § 1er. Le vendeur final fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants

au titre de l’année calendaire précédente :
la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le

cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation.
§ 2. L’intermédiaire fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de

l’année calendaire précédente :
la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le

cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation.
§ 3. Le producteur de pneus en caoutchouc ou l’importateur fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année,

les renseignements suivants au titre de l’année calendaire précédente :
1° la quantité totale d’épaves de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise

sur le marché en Région flamande.
2° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre

de l’acquittement de l’obligation d’acceptation;
3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;
4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui :
- a été rechapée;
- a été valorisée;
- a été éliminée par les installations d’incinération de déchets;
- a été éliminée par mise en décharge.
§ 4. Le vendeur final, l’intermédiaire, le producteur de véhicules et l’importateur fournissent à l’OVAM toutes

informations que celle-ci juge utile pour l’appréciation de l’objectif à réaliser conformément à l’article 3.3.5.

Section 3.5

Des produits bruns et blancs
Art. 3.5.1. Pour l’application de la présente section, il faut entendre par :
1° producteur de produits bruns et blancs :
toute personne physique ou morale qui produit un ou plusieurs des appareils électriques suivants et les met sur

le marché en Région flamande :
a) produits blancs :
- appareils réfrigérants et de congélation : réfrigérateurs, congélateurs, conditionneurs d’air;
- gros produits blancs : cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle, essoreuses, sèche-linge, chauffe-eau;
- petits produits blancs : fours à gril, hottes, four à micro-ondes et autres fours, appareils de chauffage mobiles;
b) produits bruns contenant un tube cathodique :
téléviseurs, moniteurs d’ordinateurs;
c) produits bruns non pourvus d’un tube cathodique :
radios, amplificateurs, syntoniseurs, platines cassettes, tourne-disque, platines disques compacts, magnétoscopes,

caméras vidéo, ordinateurs et périphériques, téléphones et télécopieurs, photocopieurs, imprimantes, mobilophones,
haut-parleurs;

d) petits appareils ménagers :
bouilloires, poêles à frire, grille-pain, mixeurs et batteurs, outils de jardinage, aspirateurs, machines à coudre, fers

à repasser, sèche-cheveux, rasoirs;
2° importateur :
toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe un ou plusieurs des appareils électriques

cités sous 1° et les met sur le marché en Région flamande;
3° intermédiaire :
toute personne physique ou morale qui distribue un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° à un ou

plusieurs vendeurs finaux pour le compte d’un ou plusieurs producteurs ou importateurs;
4° vendeur final :
toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur un ou plusieurs des

appareils électriques cités sous 1°.
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5° produits brun ou blancs :
chacun des appareils électriques cités sous 1° dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de

se défaire;
6° centre de récupération :
une personne morale disposant d’un service de collecte et d’un espace de tri et de vente et qui collecte, stocke, trie,

répare et vend au moins des produits bruns et blancs dans une zone de desserte déterminée avec pour but principal
la réutilisation de ces déchets comme produit et par la suite comme matériau;

7° taux de recyclage :
le poids relatif des déchets, ventilé par type de matériau tel que visé à l’article 3.5.6, effectivement recyclés comme

matière première ou produit, par rapport au poids global du type de matériau correspondant aux produits bruns ou
blancs collectés non réutilisables;

8° (H)CFC :
toute substance appauvrissant l’ozone qui figure à l’annexe I du Règlement UE 3093/94 du 15 décembre 1994.
Art. 3.5.2. § 1er. Les produits bruns ou blancs réceptionnés en application de l’obligation d’acceptation ainsi que les

produits bruns ou blancs collectés par ou pour le compte des communes, sont dans un premier temps séparés, d’une
part en produits bruns et blancs réutilisables et, d’autre part, en produits bruns ou blancs non réutilisables.

§ 2. Aux fins de la séparation visée au § 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les
importateurs ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l’administrateur général
de l’OVAM.

§ 3. Afin d’être agréé pour le traitement visé au § 2, le centre de récupération doit répondre aux critères d’agrément
suivants :

1° le centre de récupération doit poursuivre au moins les trois objectifs suivants :
a) respecter l’environnement par la poursuite d’une réutilisation maximale des biens collectés;
b) développer et garantir la mise au travail de chômeurs de longue durée;
c) l’octroi d’aucun avantage patrimonial ou à titre restreint, aux associés ou aux membres;
ces objectifs seront repris dans les objectifs statutaires de la personne morale;
2° la personnalité civile du centre de récupération doit être telle qu’elle ne constitue aucune incompatibilité avec

les objectifs cités sous 1°;
3° les personnes physiques susceptibles d’engager l’association ou la société :
a) doivent posséder les droits civils et politiques;
b) ne peuvent avoir encouru les huit dernières années préalables à la demande d’agrément, une condamnation

pénale pour infraction à la législation environnementale en Belgique, ni dans l’état dont elles sont ressortissants,
lorsqu’il s’agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge;

4° le centre de récupération s’engage à ne pas modifier ses statuts à l’insu et sans l’accord préalable de
l’administrateur général de l’OVAM;

5° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune de la Région flamande; ce siège ne peut
être transféré à un autre endroit situé hors de la Région flamande;

6° la zone desservie compte au moins 50.000 habitants;
7° le centre de récupération limite ses activités aux communes appartenant à la zone desservie telle que stipulée

dans l’agrément;
dans les communes situées hors de la zone desservie, le centre de récupération n’organisera ou ne fera organiser

aucune collecte de déchets;
8° le centre de récupération ne posera aucun acte concurrentiel, soit directement, soit indirectement, vis-à-vis

d’autres centres de recyclage agréés.
9° la collecte a un caractère permanent;
10° le magasin du centre de récupération est accessible à tous et a de larges heures d’ouverture; le centre de

récupération se limite à un jour de fermeture par semaine et est au moins ouvert 24 heures par semaine; le centre de
récupération est ouvert au moins 4 heures le samedi ou le dimanche;

11° la superficie cumulée du magasin du centre de récupération est de 400 m2 au moins et correspond à un
équivalent de 1 m2 au moins par 250 habitants de la zone desservie;

12° dans l’espace de vente est mise en vente au minimum une offre représentative de produits bruns et blancs
réutilisables;

13° le centre de récupération s’engage à :
a) passer un contrat d’assurance pour couvrir les dommages résultant des activités projetées en tant que centre de

récupération et à fournir la preuve dans les 30 jours de la délivrance de l’agrément, que tel contrat a été conclu;
b) par la suite, fournir la preuve chaque année de la continuation du contrat d’assurance cité sous a);
c) à la simple demande de l’OVAM, prêter sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d’information

mises sur pied par l’OVAM;
14° le centre de récupération transmet chaque année à l’OVAM un rapport annuel contenant les informations

demandées par cette dernière.
§ 4. La demande d’agrément comme centre de récupération mentionne :
1° le nom de la personne morale présentant la demande;
2° l’adresse des sièges social, administratif et d’exploitation du centre de récupération;
3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l’acte de constitution et de ses

modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;
4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l’organisation

collectrice, les moyens d’enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d’ouverture,
le plan financier et d’entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir;
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§ 5. La demande d’agrément visée au § 4 suit la procédure suivante :
1° la demande est adressée à l’OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée

et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;
2° le Chef de division compétent de l’OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux

dispositions du § 4;
a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les

quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou
nécessitant des éclaircissements;

b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée
dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;

c) si le Chef de division compétent de l’OVAM n’a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard
quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;

3° dans un délai de trois mois à compter de la date d’expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant,
après la date d’expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l’OVAM rend un avis à l’administrateur
général de l’OVAM;

4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant,
après la date d’expiration du délai visé sous 2°, c), l’administrateur général de l’OVAM statue sur la demande sous 1°;

5° le Chef de division compétent de l’OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé
dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme :

a) au demandeur;
b) à la Division de l’Inspection de l’Environnement de l’Administration de la Gestion de l’Environnement, de la

Nature, de l’Eau et du Sol du Département de l’Environnement et de l’Infrastructure;
§ 6. L’agrément visé au § 5, 4° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum. Toute décision d’agrément

pour une durée plus courte doit être motivée. L’agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au
maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.5.

§ 7. L’administrateur général de l’OVAM peut :
1° retirer l’agrément à la demande du titulaire de l’approbation;
2° retirer ou suspendre d’office l’agrément sur production d’un procès-verbal constatant une infraction aux

prescriptions du présent arrêté;
sauf en cas de danger imminent et direct pour l’homme et l’environnement, le titulaire de l’approbation est

informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans
ce délai, le titulaire de l’agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

§ 8. Le titulaire de l’agrément visé au § 5, 4°, est tenu de communiquer à l’OVAM, sans tarder et par lettre
recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier :

1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et
numéro de TVA du titulaire;

2° le domicile, l’adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social,
administratif et d’exploitation ou de la résidence en Région flamande;

Art. 3.5.3. § 1er. Il est interdit d’éliminer des produits bruns ou blancs ou leurs restes sans traitement antérieur
visant leur recyclage total ou partiel.

§ 2. Le traitement des produits bruns ou blancs résultant de la séparation citée à l’article 3.5.2, doit s’opérer dans
un établissement agréé de manière que :

1° les produits bruns ou blancs non réutilisables sont dépouillés des différents composants dangereux, notamment
ceux renfermant des substances ou pièces mécaniques dangereuses;

un démontage sélectif sera fait dans le cas de condensateurs renfermant des PCB, d’interrupteurs à mercure et
d’éventuelles autres composants renfermant des substances dangereuses;

les pièces détachées contenant des (H) CFC font l’objet d’un traitement spécifique visant la collecte sélective des
(h) CFC encore présents; le liquide réfrigérant se trouvant dans le circuit de refroidissement est vidangé et séparé en
une fraction huileuse et une fraction (h) CFC.

les CFC sont extraits du matériel d’isolation par un système de dégazage;
2° les matériaux et les pièces détachées des produits bruns ou blancs sont enlevés et/ou traités de manière sélective

et respectueuse de l’environnement.
Art. 3.5.4. § 1er. Le plan des déchets visé à l’article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant :
1° l’obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout produit brun ou blanc présenté par le consommateur à

l’achat d’un appareil électrique d’un type correspondant au produit brun ou blanc;
2° l’obligation des vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique tel que cité à

l’article 3.5.1, 1°, de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, du produit brun ou blanc
correspondant;

3° l’obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les
produits bruns ou blancs réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de produits
bruns ou blancs ou à l’importateur;

4° l’obligation des producteurs de produits bruns ou blancs ou des importateurs de collecter de manière régulière
tous les produits bruns ou blancs acceptés, auprès de l’intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les produits
bruns et blancs acceptés et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l’acquittement des obligations citées au § 1er, l’intermédiaire et le producteur de produits bruns ou blancs
et l’importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de produits bruns ou blancs dans la mesure où il est satisfait
aux conditions énoncées à l’article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.5.5. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement
visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l’intitulé « OBLIGATION D’ACCEPTATION PRODUITS BRUNS OU
BLANCS », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;
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Art. 3.5.6. Le traitement des produits bruns ou blancs collectés en application de l’obligation d’acceptation doit
conduire à la réalisation pour l’an 2000 des objectifs suivants en matière de pourcentages de recyclage des déchets
provenant du traitement des produits bruns ou blancs :

1° pour les métaux ferreux : 95 %;
2° pour les métaux non ferreux : 85 %;
3° pour les plastiques : 20 %.
Les objectifs précités s’appliquent à chacun des sous-groupes cités à l’article 3.5.1, 1°.
Art. 3.5.7. § 1er. Le vendeur final fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants

au titre de l’année calendaire précédente :
la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée

dans le cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation.
§ 2. L’intermédiaire fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de

l’année calendaire précédente :
la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée

dans le cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation.
§ 3. Le producteur de produits bruns ou blancs ou l’importateur fournit à l’OVAM avant le 1er avril de chaque

année, les renseignements suivants au titre de l’année calendaire précédente :
1° la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée

dans le cadre de l’acquittement de l’obligation d’acceptation;
2° le ou les établissements où sont traitées les produits bruns ou blancs et le mode de traitement;
3° la quantité totale de déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes

et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l’article 3.5.6 qui :
a) a été valorisée;
b) a été éliminée par les installations d’incinération de déchets;
c) a été éliminée par mise en décharge.
§ 4. Le vendeur final, l’intermédiaire, le producteur de produits bruns ou blancs et l’importateur fournissent à

l’OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l’appréciation de l’objectif à réaliser, conformément à l’arti-
cle 3.5.6.

Section 3.6.

Des accumulateurs et piles
Art. 3.6.1. Pour l’application de la présente section 3.6, il faut entendre par :
1° producteur de piles :
toute personne physique ou morale qui produit des accumulateurs ou piles et les met sur le marché en Région

flamande;
2° importateur :
toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des accumulateurs et des piles et les met

sur le marché en Région flamande;
3° intermédiaire :
toute personne physique ou morale qui distribue des accumulateurs ou des piles à un ou plusieurs vendeurs finaux

pour le compte d’un ou plusieurs producteurs ou importateurs;
4° vendeur final :
toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des accumulateurs

ou des piles.
5° accumulateur ou pile :
source d’énergie électrique obtenue par la transformation directe d’énergie chimique, consistant en une ou

plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);
6° pile usagée :
tout accumulateur ou pile dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;
7° taux de collecte :
le poids relatif des accumulateurs et piles usagés qui ont été collectés par rapport au poids global des

accumulateurs et piles mis en circulation par le producteur et l’importateur dans une même période;
8° taux de recyclage :
le poids relatif des déchets effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global

des piles usagées collectées.
Art. 3.6.2. Il est interdit d’éliminer des piles usagées sans traitement préalable visant le recyclage total ou partiel

des piles usagées.
Art. 3.6.3. § 1er. Le plan des déchets visé à l’article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant :
1° l’obligation des vendeurs finaux de prendre réception toute pile usagée présenté par le consommateur;
2° l’obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux toutes

les piles usagées réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l’importateur;
3° l’obligation des producteurs de piles ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les piles

usagées acceptées, auprès de l’intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais
dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l’acquittement des obligations citées au § 1er, l’intermédiaire et le producteur de piles ou l’importateur
sont agréés de plein droit pour la collecte d’accumulateurs et de piles dans la mesure où il est satisfait aux conditions
énoncées à l’article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.6.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement
visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l’intitulé « OBLIGATIOND’ACCEPTATION PILES USAGEES », de quelle
manière il répond aux dispositions du présent arrêté;
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Art. 3.6.5. Le traitement des piles usagées collectées en application de l’obligation d’acceptation doit conduire à la
réalisation pour l’an 2000 des objectifs suivants :

1° un taux de collecte de 75 % pour les piles et de 95 % pour les accumulateurs;
2° un taux de recyclage de 50 % pour les déchets issus du traitement des piles usagées.
Art. 3.6.6. § 1er. Le producteur de piles ou l’importateur fournissent à l’OVAM avant le 1er avril de chaque année

les données suivantes portant sur l’année calendaire précédente :
1° la quantité totale d’accumulateurs et de piles, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande

et ventilée suivant chacun des types suivants :
a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;
b) piles alcalines au manganèse
c) piles à l’oxyde de mercure;
d) piles à l’oxyde d’argent;
e) piles à air-zinc
f) piles au cadmium-nickel;
g) autres piles;
h) accumulateurs;
2° la quantité totale de piles usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de

l’acquittement de l’obligation d’acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;
3° le ou les établissements où sont traitées les piles usagées et le mode de traitement;
4° la quantité de déchets recyclés;
§ 2. Le vendeur final, l’intermédiaire, le producteur de véhicules et l’importateur fournissent à l’OVAM toutes

informations que celle-ci juge utile pour l’appréciation de l’objectif à réaliser conformément au présent arrêté.

CHAPITRE 4. — De l’utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires

Section 4.1

Dispositions générales
Art. 4.1.1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
liste :
1° la liste visée à l’article 11 du décret relatif aux déchets, telle que reprise à l’annexe 4 du présent arrêté;
2° certificat d’utilité :
le certificat délivré par l’OVAM en vue d’attester la conformité avec les conditions imposées pour l’utilisation de

certains déchets en tant que matériau secondaire;
3° travaux :
les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d’infrastructure routière, les travaux de

construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent physiquement ou
systématiquement du sol;

4° matériau de construction :
matière destinée à être utilisée pour la réalisation de travaux;
5° matériau de construction formé (matériau F) :
matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes :
a) un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d’une

autre géométrie de produit;
b) une résistance à la compression de 4 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode de test N 51.08 éditée par

le Fonds des Routes ou en application du rapport d’étude RV 13/81 du Centre de recherches routières;
c) un dégagement de surface calculé sur la base de la procédure NEN 7345;
d) une perte de masse de 30 grammes/m2 au maximum, définie en application de la procédure NEN 7345;
6° matériau de construction non formé (matériau NF) :
matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d’un matériau F;
7° application de type I :
application d’un matériau de construction formé autre que de type II;
8° application de type II :
l’application, au-dessus du niveau du sol, d’un matériau de construction formé ne pouvant être humidifié que par

les précipitations et l’humidité de l’air, ainsi que l’application, dans la couche supérieure d’une surface de voirie, d’un
matériau de construction formé, pour autant que ce matériau reste visible;

9° engrais ou produit d’amendement du sol :
toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d’amélioration de la production végétale telle que

visée dans l’arrêté royal du 6 octobre 1997 relatif au commerce des engrais et des produits d’ameublissement du sol;
10° valeurs de base de la qualité du sol :
les valeurs de base telles que définies dans le décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol et dans ses

arrêtés d’exécution;
11° boue :
- la boue d’épuration en provenance d’installations d’épuration des eaux usées d’origine ménagère ou urbaine et

d’autres installations d’épuration des eaux usées de composition similaire à celle des eaux usées d’origine ménagère et
urbaine;

- la boue d’épuration en provenance de fosses septiques et autres installations similaires de traitement des eaux
usées;

- toute autre boue d’épuration;

11405BELGISCH STAATSBLAD — 16.04.1998 — MONITEUR BELGE



12° boue traitée :
la boue traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou

suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les
inconvénients de l’utilisation de telles boues de la façon précisée dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté.

13° terre de culture :
la terre au sens défini dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution

par les engrais, tel que modifié par le décret du 20 décembre 1995;
14° sol :
le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol;
15° huile usagée :
tous types d’huile de lubrification ou d’huile industrielle à base minérale ne convenant plus pour l’usage auquel

ces huiles étaient destinées à l’origine, en particulier l’huile usagée des moteurs à combustion et des systèmes de
transmission, ainsi que l’huile minérale utilisée dans les machines, les turbines et les systèmes hydrauliques;

16° régénération de l’huile usagée :
tout procédé fournissant de l’huile de base par le biais de l’épuration de l’huile usagée, notamment par la

séparation des polluants, des produits d’oxydation et des additifs;
17° déchet de bois non traité et déchet de bois comparable aux déchets de bois non traités :
a) bois de soutènement, écorce comprise, présenté, par exemple, sous la forme de copeaux, de baguettes ou de

manches de brosse;
b) bois naturel, présenté sous la forme de copeaux ou de sciure de bois, de spirales, de poussières de ponçage ou

de particules d’écorce;
c) multiplex, panneaux de particules, panneaux de fibres ou autre bois collé, y compris leurs résidus, dans la

mesure où ils ne contiennent pas d’autres substances ou n’en sont pas recouverts.
Art. 4.1.2. § 1er. Les déchets repris sur la liste de l’annexe 4.1 du présent décret peuvent être utilisés comme

matériaux secondaires dans la mesure où ils répondent aux conditions de composition et/ou d’utilisation fixées dans
le présent chapitre 4.

La première colonne de ladite liste reprend la dénomination des déchets; la deuxième en donne la provenance et
la description et la troisième fait référence aux conditions en matière de composition et/ou d’utilisation.

§ 2. La troisième colonne de la liste citée au § 1er indique, le cas échéant, qu’un certificat d’utilité attestant la
conformité avec les conditions fixées doit être impérativement produit.

Art. 4.1.3. Au moment de la livraison de tels déchets, le détenteur de déchets pouvant être utilisés comme
matériaux secondaires informera l’utilisateur, par écrit, des conditions d’utilisation de ces matériaux secondaires.

Art. 4.1.4. Un laboratoire agréé conformément au paragraphe 7.1 du présent arrêté exécute, une fois par an au
minimum, des prélèvements et des analyses sur les matériaux secondaires. Selon la provenance desdits matériaux, il
peut être décidé, en concertation avec l’OVAM, de limiter la liste des paramètres, telle que définie aux annexes 4.2.1,
4.2.4 et 4.2.3. Le producteur des matériaux secondaires conserve les données de l’analyse et les tient à la disposition des
fonctionnaires surveillants pendant cinq ans.

Art. 4.1.5. Les matières utilisées comme matériau secondaire conservent leur nature de déchet et restent soumises
à la réglementation sur les déchets jusqu’au moment :

1° de leur livraison à des tiers, qui les réutilisent, lorsqu’il s’agit de matières premières pouvant être réutilisées sans
traitement préalable;

2° de leur transformation, dans le cas de déchets ne pouvant être réutilisés qu’après traitement préalable.

Section 4.2

Des conditions en matière de composition et/ou d’utilisation

Sous-section 4.2.1

Des conditions régissant l’utilisation en ou comme engrais
ou produit d’amendement du sol

Art. 4.2.1.1. § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière
de protection de l’environnement contre la pollution par des engrais, les déchets utilisés en tant que matériau
secondaire dans ou comme engrais ou produit d’amendement du sol sont soumis à l’application des conditions
suivantes :

1° conditions régissant la composition, en l’occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que
définies à l’annexe 4.2.1.A;

2° conditions régissant l’utilisation, en l’occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l’annexe
4.2.1.B; si plus d’un matériau secondaire est utilisé, la somme des métaux ajoutés ne peut dépasser la quantité maximale
autorisée.

§ 2. La boue traitée est également soumise à l’application des conditions fixées dans la présente sous-section.
Art. 4.2.1.2. A dater du 1er décembre 1999, les utilisateurs de boue traitée provenant d’installations d’épuration

d’eaux, destinées au traitement des eaux usées amenées par les égouts publics et/ou les collecteurs, ne sont plus
autorisés à épandre cette boue sur les terres de culture situées en Région flamande.

La clause d’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique cependant pas lorsque la boue visée a été
préalablement traitée de telle façon que les formes hydrosolubles des éléments nutritifs azote et phosphore dans la boue
traitée soient réduites de 85 % au moins par rapport à la teneur dans la boue non traitée lors d’une utilisation dans une
terre normale de pH 7,0.

Art. 4.2.1.3. § 1er. Les producteurs de boue traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives
à l’analyse de la boue telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. La boue traitée est échantillonnée
et analysée par un laboratoire agréé conformément à la section 7.1 du présent arrêté en suivant les dispositions fixées
dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté.
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§ 2. Les producteurs de boue traitée enregistrent les données suivantes :
1° les quantités de boue produite;
2° les quantités de boue livrées aux agriculteurs;
3° la composition et les caractéristiques de la boue, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C;
4° la méthode de traitement, telle que définie dans la sous-annexe 4.2.1.C;
5° les nom et adresse des destinataires de la boue, ainsi que le ou les lieu(x) d’utilisation.
Les données enregistrées sont conservées sur place, pendant un délai de 5 ans, et tenues à la disposition des

fonctionnaires surveillants.
§ 3. Les utilisateurs de la boue traitée ne peuvent se servir de celle-ci sur les terres de culture que dans la mesure

où elles répondent aux conditions suivantes :
1° les concentrations dans la terre de culture, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C, ne dépassent les

valeurs fixées dans l’annexe 4.2.3. pour aucun des métaux;
2° le pH de la terre est supérieur à 5;
3° l’utilisation se fait dans le respect des besoins nutritifs des plantes, sans affecter la qualité du sol, des eaux de

surface et des eaux souterraines;
4° les conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement

contre la pollution par des engrais sont respectées;
5° avant de pouvoir utiliser la boue, les sols concernés seront analysés par un expert en environnement, agréé dans

la discipline « Sol » conformément au titre II du VLAREM, en application des dispositions de la sous-annexe 4.2.1.C
du présent arrêté;

une nouvelle analyse du sol aura lieu après chaque application de 20 tonnes de matières sèches de boue par
hectare.

§ 4. L’utilisation de boue traitée est interdite :
1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées

avant l’expiration d’une période d’attente de minimum six semaines;
2° sur les plantations légumières et fruitières à l’exception des plantations d’arbres fruitiers pendant la période de

croissance;
3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre

et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la
récolte elle-même;

4° dans les zones de captage d’eau, ainsi que dans les zones de protection de type I et II, telles que délimitées par
l’application du décret du 24 janvier 1984 fixant les mesures à prendre en matière de gestion des eaux souterraines.

Sous-section 4.2.2.

Des conditions d’utilisation en ou comme matériau de construction
Art. 4.2.2.1. Les conditions d’utilisation des déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de

construction sont :
1° les conditions régissant la composition, exprimées en concentration totale maximale, et la lixiviation maximale

des polluants en cas d’utilisation en ou comme matériau NF tel que défini à l’annexe 4.2.2.A; les valeurs de lixiviation
maximale s’appliquent pour une utilisation standard, la hauteur d’application du matériau NF, mesurée perpendicu-
lairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, la densité typique à 1550 kg/m3 et l’infiltration effective dans le
chantier à 300 mm/j;

2° les conditions relatives à la composition, exprimées en concentration totale maximale et en lixiviation maximale
des polluants, en cas d’utilisation en tant que matériaux F, tels que définis à l’annexe 4.2.2.B; les valeurs de lixiviation
maximale sont valables pour une application de type I avec une épaisseur d’application du matériau de construction
de 0,3 m et une densité typique de 1550 kg/m3;

3° pour les déchets utilisés dans les matériaux de construction F, la quantité de déchets sera basée sur les
propriétés techniques du déchet et/ou les exigences techniques du matériau F et en aucun cas sur les concentrations
définies à l’annexe 4.2.2.B.

Art. 4.2.2.2. § 1er. Les conditions de lixiviation maximale des substances polluantes, dont question à l’article 4.2.2.1,
et les conditions fixant la concentration totale maximale en substances organiques sont à considérer comme des valeurs
obligatoires.

Les conditions relatives à la concentration totale maximale en métaux sont considérées comme des valeurs
d’orientation.

§ 2. Les déchets ne répondant pas aux exigences de lixiviation maximale et/ou concentration totale maximale en
matériaux lourds peuvent néanmoins être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de
construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant certaines conditions additionnel-
les. Les exigences en matière d’immission maximale dans le sol, telles que reprises dans la sous-annexe 4.2.2.C, les
concentrations totales maximales en composants organiques et les autres objectifs de qualité environnementale en
vigueur seront toujours respectés.

Les applications spécifiques et les conditions complémentaires en vigueur dans ce cadre sont exprimées, de façon
explicite, dans le certificat d’utilité.

§ 3. Les déchets qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, mais répondent aux dispositions du § 2, ne
peuvent être utilisés que dans des quantités d’au moins 10.000 m3 en continu dans un même ouvrage.

Art. 4.2.2.3. § 1er. Les gravats provenant d’ouvrages en béton et/ou en maçonnerie, obtenus à la suite de travaux
de construction et de démolition, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où :

1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2;
2° les détritus mixtes et les gravats provenant d’ouvrage de maçonnerie contiennent, en volume et en masse, 1 %

au maximum de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux
d’isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d’autres polluants;
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3° les gravats de béton contiennent, en volume et en masse, 0,5 % au maximum de matériaux non pierreux, en
l’occurrence du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d’isolation, des matériaux de recouvrement de
toiture, du bitume ou d’autres substances polluantes non dangereuses;

4° ils contiennent, en volume et en masse, 5 % au maximum de matériaux organiques, en l’occurrence du bois, des
restes végétaux ou d’autres matières polluantes;

5° ils ne contiennent ni fibre ni poussière d’amiante.
§ 2. Les restes d’asphalte et l’asphalte de fraisage obtenus à la suite de travaux de démolition peuvent être utilisés

comme matériaux NF et F dans la mesure où :
1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l’exception du paramètre relatif à l’huile minérale;
2° ils contiennent, tant en masse qu’en volume, 1 % au maximum de matériaux non pierreux tels que du plâtre,

du caoutchouc, du plastique, des matériaux d’isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d’autres
matériaux polluants;

3° ils contiennent, tant en masse qu’en volume, 0,5 % aumaximum de matériau organique, en l’occurrence du bois,
des restes végétaux ou d’autres matières polluantes.

§ 3. Le sable des produits de démolition en provenance du tamisage ou du concassage de gravats de béton et/ou
de maçonnerie et de détritus d’asphalte peut être utilisé comme matériau NF et F dans la mesure où :

1° il répond aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l’exception du paramètre de l’huile minérale;
2° il contient 1 % au maximum, tant en masse qu’en volume, de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du

caoutchouc, du plastique, des matériaux d’isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d’autres matériaux
polluants;

3° il contient 0,5 % au maximum, tant en masse qu’en volume, de matériau organique tel que du bois, des restes
végétaux ou d’autres matières polluantes.

Sous-section 4.2.3.

Des conditions d’utilisation en tant que terre
Art. 4.2.3.1. Sans préjudice des conditions en vigueur pour le sol, les conditions d’utilisation en tant que terre de

déchets se présentant sous la forme de matériaux secondaires sont les conditions qui régissent la composition et la
concentration des substances polluantes à utiliser comme terre, telles que définies à l’annexe 4.2.3. du présent arrêté.

Sous-section 4.2.4.

Des conditions d’utilisation en ou comme solvants et/ou lubrifiants et/ou liquides techniques
Art. 4.2.4.1. L’huile usagée traitée peut être réutilisée comme matériau secondaire de lubrification dans la mesure

où les teneurs en substances polluantes ne sont pas supérieures à celles du produit lubrifiant correspondant.
Art. 4.2.4.2. Les solvants usagés traités peuvent être réutilisés comme solvants dans la mesure où leur teneur en

substances polluantes n’est pas supérieure à celle du produit des solvants correspondant.
Art. 4.2.4.3. Les réfrigérants et liquides de frein usagés traités peuvent être réutilisés comme matériau secondaire

en tant qu’agents réfrigérants ou que liquides de frein dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n’est pas
supérieure à celle du produit correspondant.

Sous-section 4.2.5.
Des conditions d’utilisation en ou comme combustible
Art. 4.2.5.1. § 1er. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5.5.1.3., l’huile usagée et traitée peut

être utilisée comme matériau secondaire en tant que combustible dans une installation d’incinération chauffée à l’huile,
pour autant que la composition de celle-ci réponde aux critères suivants :

Paramètres Valeur limite Méthodes d’analyse
recommandées (1)

Point d’inflammabilité ≥ 55 ° C NBN T 52-110
AAC 2/III/C

Teneur en eau ≤ 1,2 % (m/m) ASTM D1744
AAC 2\III\E

Sédiment ≤ 0,5 % (m/m) NBN T 52-081
ASTM D 473
AAC 2\III\A

Teneur en soufre ≤ 0,3 % (m/m) NBN T 52-046
(décomposition)
ASTM D 808
(décomposition)
AAC 2\III\D

Composés organohalogénés totaux
(EOX)

≤ 0,1 % (m/m) AAC 3/P
ASTM D 808
(décomposition)

Teneur en diphényles polychlorés
(PCB) / terphényles polychlorés
(PCT) (clause PCB spécifique aux
congénères)

≤ 1 mg/kg AAC 3\A\II
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Paramètres Valeur limite Méthodes d’analyse
recommandées (1)

Solvants organiques (non spécifi-
ques)

≤ 2 % (m/m) AAC 3/Q

Métaux lourds (2) :
somme des Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et V

≤ 60 mg/kg

(1) Méthodes d’analyse recommandées :
— les nouvelles éditions des normes susmentionnées, qui seraient éventuellement publiées, annulent et

remplacent les anciennes éditions;
— AAC : compendium de l’analyse des déchets édité par l’OVAM.
(2) La concentration en métaux lourds s’applique au métal et à ses composés, exprimés en tant que métal.
Les valeurs limites susmentionnées, à l’exception de la teneur en eau, sont déterminées sur l’échantillon sans

particule d’eau libre.
§ 2. Par dérogation avec les dispositions du § 1er, la valeur limite suivante est d’application, pendant une période

transitoire allant jusqu’au 1er janvier 1999, pour la teneur en soufre des installations d’incinération existantes.
Teneur en soufre : ≤ 1,0 % (m/m).
Art. 4.2.5.2. Les déchets de bois non traités et les déchets de bois comparables aux déchets de bois non traités

peuvent être utilisés, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d’incinération chauffée
au bois ou à la houille, moyennant le respect des conditions écologiques fixées pour cette installation d’incinération à
bois ou à charbon par le titre II du VLAREM.

Art. 4.2.5.3. § 1er. La boue déshydratée en provenance d’installations d’épuration des eaux d’égout peut être
utilisée, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d’incinération chauffée au charbon
pour autant que les conditions d’environnement fixées par le titre II du VLAREM soient respectées et que la
composition de la boue sèche réponde aux valeurs limites suivantes :

Paramètres Valeur limite

Teneur en soufre ≤ 15000 mg/kg de matières sèches pour autant que
l’installation d’incinération soit équipée d’un étage de
désulfuration.

Composés organohalogénés totaux (EOX) ≤ 0,1 % (m/m)

Teneur en diphényles polychlorés (PCB) / terphényles
polychlorés (PCT) (clause PCB spécifique aux congénè-
res)

≤ 1 mg/kg matière sèche

Arsenic ≤ 100 mg/kg matière sèche

Cadmium ≤ 8 mg/kg matière sèche

Mercure ≤ 2 mg/kg matière sèche

Plomb ≤ 500 mg/kg matière sèche

Métaux lourds :
Somme des Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et V

— pas de norme si, en application du présent arrêté, les
cendres volantes et les cendres au sol sont utilisées
comme matériau secondaire dans des matériaux de
construction formés;
— ≤ 900 mg/kg matière sèche dans les autres cas.

Fluorures ≤ 1000 mg/kg matière sèche

Chlorures ≤ 4000 mg/kg matière sèche

Teneur en matière sèche ≥ 85 %

Chaleur de combustion supérieure (chaleur se déga-
geant à la combustion totale avec l’oxygène en cas de
volume constant, l’eau étant concentrée après écoule-
ment).

≥ 10 MJ/kg

§ 2. Par dérogation avec les dispositions du § 1er, ladite boue déshydratée peut, jusqu’au 31 décembre 2000, être
utilisée, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d’incinération chauffée au charbon
qui n’est pas équipée d’un étage de désulfuration. Les valeurs limites applicables pendant cette période transitoire sont
celles qui sont définies au § 1er.

Section 4.3

Du certificat d’utilité
Art. 4.3.1. Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires

requérant un certificat d’utilité conformément à la liste de l’annexe 4, envoie une demande d’obtention de certificat
d’utilité à l’OVAM, par lettre recommandée. Il se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est
reproduit à l’annexe 4.3 du présent arrêté.

Art. 4.3.2. § 1er. La demande dont question à l’article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents
suivants :

1° le formulaire standard dûment complété,
2° le cas échéant, une copie de l’autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;
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3° une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets
sont libérés;

4° un rapport d’échantillonnage et d’analyse des déchets établi par un laboratoire agréé; lorsque les déchets sont
mélangés à d’autres matières pour former un matériau de construction F, un rapport d’analyse et d’échantillonnage
complémentaire de ce matériau F sera également produit;

5° un résumé des possibilités d’utilisation des déchets en tant que matériau secondaire.
§ 2. A titre de règlement transitoire, les rapports d’analyse et d’échantillonnage, qui ont été délivrés avant l’entrée

en vigueur du présent arrêté de l’OVAM, sont considérés comme valables de droit pour un délai de trois ans à compter
de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.3.3. § 1er. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l’OVAM déclare la demande recevable et
complète ou non et le notifie au demandeur. En l’absence de notification au demandeur dans les 45 jours calendaires
suivant l’envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète.

§ 2. Si l’OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai
prévu au § 1er est interrompu. Les compléments sont à nouveau envoyés à l’OVAM par lettre recommandée. Un
nouveau délai, conformément au § 1er, commence à courir à partir de la réception des compléments.

§ 3. Si la demande est recevable et complète, l’OVAM fait savoir, au plus tard 90 jours calendaires après la date de
notification, que le dossier est recevable et complet.

§ 4. Si la demande répond aux conditions fixées dans le présent arrêté, le certificat d’utilité est alors délivré pour
un délai de maximum 5 ans. Tout délai plus court doit être motivé. L’OVAM communique sa décision au demandeur
au plus tard 14 jours calendaires après l’avoir prise.

§ 5. Si la demande ne satisfait pas aux conditions définies dans le présent arrêté, le certificat d’utilité demandé est
refusé. Ce refus est motivé et l’OVAM envoie une copie certifiée conforme du refus motivé au demandeur, au plus tard
14 jours calendaires après la décision.

S’il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut
introduire une nouvelle demande. La procédure d’obtention du certificat d’utilité redémarre.

Art. 4.3.4. § 1er. Le certificat d’utilité contient les indications suivantes :
1° le numéro de dossier,
2° l’identification du détenteur,
3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les

déchets;
4° le domaine d’utilisation du matériau secondaire;
5° la composition du matériau secondaire;
6° les conditions d’utilisation;
7° les obligations en matière d’analyse et d’enregistrement des données;
8° le délai de validité.
Art. 4.3.5. § 1er. Dans les cas prévoyant l’émission d’un tel certificat, une copie dudit certificat accompagnera

toujours le matériau secondaire.
§ 2. S’il s’agit de matériaux secondaires non emballés, l’utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat

d’utilité aux fonctionnaires surveillants.
§ 3. S’il s’agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d’utilité sont reprises sur l’emballage.
Art. 4.3.6. S’il ressort de contrôles effectués par les fonctionnaires surveillants que le matériau secondaire ne répond

pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l’OVAM suspend le certificat d’utilité à la demande des fonctionnaires
surveillants et notifie la décision de suspension motivée au détenteur du certificat d’utilité, dans les 14 jours calendaires
suivant la décision.

§ 2. Dès qu’il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d’utilité dispose d’un délai de 30 jours
calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l’OVAM, par lettre recommandée. Passé ce délai, l’OVAM
suspend le certificat d’utilité dans un délai de 15 jours après la décision.

§ 3. Dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense, l’OVAM lève la suspension
ou abroge le certificat d’utilité. L’OVAM notifie la décision motivée au détenteur du certificat d’utilité dans les 14 jours
calendaires suivant la décision.

§ 4. En l’absence de décision de l’OVAM dans ce délai, la suspension est considérée tacitement levée.
Art. 4.3.7. Les certificats d’utilisation délivrés, suspendus ou annulés sont publiés par extrait dans le Moniteur

Belge.

CHAPITRE 5. — De la collecte, du transport et du traitement des déchets

Section 5.1

Dispositions générales

Sous-section 5.1.1.

Définitions et champ d’application
Art. 5.1.1.1. § 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° emplacement ou unité technico-environnementale :
tous types d’établissements, y compris leur terrain d’exploitation et les autres biens immobiliers y reliés, à

considérer comme un ensemble en vue d’apprécier les dégâts qu’ils peuvent causer à l’homme ou à l’environnement;
le lien géographique, matériel ou opérationnel entre les établissements, qui va de pair avec une séparation relative de
l’ensemble de ces établissements par rapport aux autres établissements, peut faire référence à la présence d’une unité
technico-environnementale; le fait que divers établissements ont un statut de propriété différent n’empêche pas qu’ils
puissent former une unité technico-environnementale;

2° collecteur :
toute personne juridique ou physique qui collecte, ou fait collecter, des déchets par ses propres moyens ou par

l’intermédiaire d’un transporteur et/ou les transporte, ou les fait transporter, d’un lieu vers un autre, ainsi que tout
commerçant ou courtier qui prend des arrangements en vue de l’élimination ou de l’application utile des déchets;
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3° transporteur :
toute personne physique ou juridique qui, à la demande d’un collecteur, réalise le transport des déchets d’un

endroit vers un autre;
4° destinataire :
le transformateur des déchets ou la personne physique ou juridique qui stocke temporairement les déchets de tiers

à un endroit donné;
5° collecte ou ramassage :
la réception des déchets chez le détenteur et le transfert physique de ceux-ci vers le lieu de destination, quels que

soient les moyens fixes ou mobiles utilisés à cette fin.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre 5 ne s’appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l’arrêté

du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets animaux.

Sous-section 5.1.2.

De l’agrément des collecteurs
Art. 5.1.2.1. § 1er. Conformément aux dispositions de l’article 14, § 2, de l’arrêté relatif aux déchets, les personnes

physiques ou juridiques qui récoltent ou collectent des déchets, à l’exception des déchets ménagers enlevés au
porte-à-porte par la commune, de même que les commerçants et courtiers qui prennent des dispositions en matière
d’élimination ou d’application utile des déchets pour les besoins de tiers, doivent obtenir un agrément auprès du
Gouvernement flamand.

§ 2. L’agrément visé au § 1er est accordé conformément aux conditions définies dans la sous-section 5.1.2. pour les
déchets suivants :

1° les déchets dangereux;
2° l’huile usagée;
3° les petits déchets dangereux d’origine ménagère (PDD) qui ne sont pas enlevés lors de la collecte au

porte-à-porte du service de voirie communal;
4° les déchets médicaux à risque tels que définis à l’article 5.5.3.2.
Pour les autres déchets, l’agrément visé au § 1er est délivré de plein droit.
L’agrément visé au § 1er est également délivré de plein droit pour la collecte et/ou le transport des déchets

mentionnés à l’alinéa premier effectué par :
1° la personne qui a produit les déchets lors de l’exécution de travaux auprès de tiers, dans la mesure où les

déchets sont transportés vers le siège d’exploitation du producteur où ils sont entreposés conformément aux
dispositions du titre I et du titre II du VLAREM en tant que déchets propres à l’entreprise en vue d’une évacuation
régulière;

2° le producteur d’origine de ces déchets vers un parc à containers communal, dans la mesure où les déchets
peuvent y être acceptés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM et du règlement communal.

Art. 5.1.2.2. Peut être agréée en tant que collecteur toute personne physique ou juridique répondant aux critères
suivants :

1° Personne physique :
a) être en possession de tous ses droits civils et politiques;
b) n’avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire

effective pour une infraction à la législation en matière d’hygiène de l’environnement, que ce soit en Belgique ou, s’il
s’agit de personnes qui n’ont pas la nationalité belge, dans l’Etat dont elles sont ressortissantes;

c) prouver que l’on possède les connaissances et/ou l’expérience nécessaires pour procéder à l’enlèvement des
déchets pour lesquels l’agrément est demandé;

d) s’engager à conclure une police d’assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’être provoqués par les
activités de ramassage précitées;

2° personne juridique :
a) être constituée conformément à la législation belge en vigueur sur les sociétés ou la législation correspondante

d’un autre Etat membre de l’Union européenne et avoir son siège social sur le territoire de l’Union européenne;
b) les personnes physiques ayant la capacité d’engager la société doivent être en possession de tous leurs droits

civils et politiques;
c) les personnes physiques ayant la capacité d’engager la société ne peuvent avoir encouru, au cours des huit

dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation
en matière d’hygiène de l’environnement, que ce soit en Belgique ou, s’il s’agit de personnes qui n’ont pas la nationalité
belge, dans l’Etat dont elles sont ressortissantes;

d) au moins un membre de l’organe de direction ou une personne physique qui a la capacité d’engager la société
pourra justifier d’une connaissance suffisante et/ou d’une expérience en ce qui concerne l’enlèvement des déchets
requérant une autorisation;

e) s’engager à conclure un contrat d’assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’être provoqués par les
activités de ramassage.

Art. 5.1.2.3. La demande d’agrément en qualité de collecteur sera introduite en un seul exemplaire auprès du
Gouvernement flamand, par lettre recommandée rédigée à l’intention du Ministre flamand à l’adresse de l’OVAM.

La demande contiendra au minimum les documents numérotés suivants :
1° La demande d’agrément, écrite de préférence sur papier à entête du demandeur, datée et signée par celui-ci ou,

le cas échéant, par une personne physique ayant la capacité d’engager la société; cette demande contiendra les
informations suivantes :

a) la demande officielle d’agrément;
b) le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou tout autre enregistrement

correspondant, ainsi que le numéro de TVA du demandeur;
c) le domicile et l’adresse du demandeur et, le cas échéant, les adresses du siège social, du siège administratif et

du siège d’exploitation;
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d) le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax du domicile, du siège ou de l’emplacement, au sein de la
Région flamande, où le demandeur peut être joint;

e) le cas échéant, le nom, la fonction, le domicile et l’adresse des personnes physiques qui font partie de l’organe
de direction de la société et des personnes physiques qui ont la capacité d’engager la société;

f) le sommaire du dossier de demande complet;
g) le nom et la fonction du signataire;
1° une preuve délivrée par les autorités compétentes attestant que le demandeur et, le cas échéant, les personnes

physiques faisant partie de l’organe de direction ou ayant le pouvoir de représenter la société, n’ont subi, au cours des
huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire en Belgique ou, s’il s’agit de personnes
qui n’ont pas la nationalité belge, dans l’Etat dont elles sont ressortissantes, pour violation de la législation en matière
d’hygiène de l’environnement;

2° le cas échéant, une copie de l’acte de constitution et des modifications éventuellement apportées à celui-ci au
cours des cinq dernières années;

3° le cas échéant, une copie des trois derniers bilans et comptes de résultat, tels qu’ils ont été déposés auprès du
Greffe du tribunal compétent ou à l’attention de certaines autres autorités compétentes en vue de leur publication ou
de leur notification;

4° une description :
a) des activités de l’entreprise au moment de la demande, ainsi que du personnel engagé à cette fin, avec indication

de l’effectif total en personnel;
b) de l’état des autorisations, agréments ou des références du demandeur en matière de législation écologique;
c) des déchets à enlever avec indication des codes correspondants;
d) du mode d’enlèvement prévu et des mesures de précaution prises pour éviter tous accidents ou dommages, y

compris les dommages à l’environnement;
e) des destinations prévues pour les déchets enlevés, avec indication de l’adresse, de la nature et de la quantité des

activités autorisées et éventuellement agréées;
f) si les moyens techniques personnels de l’entreprise sont utilisés pour la collecte des déchets, le numéro de

l’autorisation générale pour le transport national, attribué par le Ministère des transports et de l’infrastructure;
6° le nom, le domicile, l’adresse, la fonction et les qualifications de la personne physique :
a) chargée du contrôle journalier et de la gestion quotidienne des activités de ramassage par cette dernière, datés

et signés pour accord par elle;
b) qui a le pouvoir, à la demande de tout fonctionnaire de l’autorité compétente, de communiquer, à n’importe

quel moment, l’état actuel des moyens mis en oeuvre pour la collecte;
7° un écrit daté et signé, de préférence, sur papier à en-tête, avec indication au minimum des données reprises à

l’alinéa 1°, points b, c et g, par lequel le demandeur ou, le cas échéant, une personne physique ayant la capacité
d’engager la société promet de conclure un contrat d’assurance pour couvrir les dommages susceptibles de découler
des activités de ramassage réalisées;

8° dans la mesure où le demandeur n’a pas de domicile ou, le cas échéant, de siège social en Région flamande, la
notification écrite d’un lieu permanent, d’une succursale ou d’un bureau où le registre peut être consulté à tout moment
par les autorités compétentes.

Art. 5.1.2.4. § 1er. La demande d’agrément visée à l’article 5.1.2.3 ci-dessus est traitée comme suit :
1° Intégralité de la demande :
le chef de la division Gestion des flux de déchets de l’OVAM examine si la demande d’agrément est complète;
s’il la juge incomplète, le chef de division précité en informe le demandeur dans un délai de 14 jours calendaires;
2° Soutien :
la division Gestion des flux de déchets de l’OVAM émet un avis dans un délai de 60 jours calendaires après la date

de réception de la demande considérée complète;
3° Décision :
le Ministre flamand se prononce sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à dater du jour de

réception de la demande considérée complète;
4° Publication :
le chef de la division Gestion des flux de déchets de l’OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme

de celle-ci, par lettre recommandée, dans un délai de dix jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été prise :
a) au demandeur;
b) à la division des Autorisations écologiques de l’Administration de l’environnement, de la nature et de la gestion

de la terre et des eaux;
c) à la division de l’Inspection de l’environnement de l’Administration de l’environnement, de la nature et de la

gestion de la terre et des eaux.
La décision est en outre publiée par extrait dans le Moniteur belge.
§ 2. Les demandes d’agrément qui sont introduites au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre 5 tout

en étant soumises à l’application de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant les règles détaillées
en matière d’agrément des collecteurs et d’enregistrement des transporteurs de déchets, et pour lesquelles aucune
décision n’a encore été prise, sont traitées de façon transitoire conformément à la procédure fixée dans l’arrêté
susmentionné.

Art. 5.1.2.5. § 1er. L’agrément visé à l’article 5.1.2.1 ci-dessus ne peut être accordé que pour un délai de maximum
5 ans. Toute décision d’agrément accordée pour une période plus courte sera motivée. L’agrément pourra être
renouvelé, conformément à la procédure fixée par la sous-section 5.1.2., pour un délai de cinq autres années maximum
à chaque fois.

La décision d’agrément peut fixer des conditions particulières en ce qui concerne les moyens utilisés pour la
collecte et l’assurance à conclure.
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§ 2. Le Ministre flamand peut :
1° lever l’agrément à la demande de son détenteur;
2° lever ou suspendre l’agrément d’office après consultation d’un procès-verbal constatant une infraction à la

législation en matière d’hygiène de l’environnement en Région flamande;
sauf en cas de danger imminent pour l’homme et/ou l’environnement, le détenteur de l’agrément est informé de

la décision précitée et de ses motifs, par lettre recommandée, au minimum 14 jours avant sa signification; le détenteur
de l’agrément a la possibilité, pendant ce délai, d’introduire un dossier de défense ou de régulariser sa situation.

Art. 5.1.2.6. § 1er. Le titulaire de l’agrément visé à l’article 5.1.2.1. est tenu de communiquer, sans délai, par lettre
recommandée libellée à l’attention du Ministre flamand, à l’adresse de l’OVAM, toute modification apportée aux
informations suivantes :

1° nom, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou autre enregistrement similaire et numéro de
TVA du titulaire;

2° domicile, adresse ou numéro de téléphone et de téléfax du titulaire et, le cas échéant, siège social, siège
administratif et siège d’exploitation ou emplacement habituel au sein de la Région flamande;

3° objet statutaire de la société;
4° situation des autorisations et agréments du titulaire en rapport avec la législation dans le domaine de l’hygiène

de l’environnement et/ou de la législation en matière d’établissements dangereux, avec indication de la portée, des
données et des éventuelles références;

5° numéro d’autorisation général pour le transport national, attribué par le ministère du transport et de
l’infrastructure;

6° nom, domicile, adresse, fonction et qualifications de la personne physique qui est responsable des activités de
ramassage, datés et signés pour accord par cette dernière;

7° nom et fonction de la personne physique qui peut communiquer à tout moment, à la demande du tout
fonctionnaire de l’autorité compétente, la situation actuelle des moyens mis en oeuvre pour la collecte;

8° nature et ampleur des activités de ramassage, y compris les catégories de déchets collectés.
§ 2. Le titulaire de l’autorisation est tenu, dans un délai de 30 jours suivant la délivrance de l’autorisation, de

fournir la preuve qu’il a contracté une police d’assurance en vue de couvrir les dommages susceptibles de découler des
activités de ramassage. Il fournira ensuite la preuve, une fois par an, du maintien du contrat d’assurance susmentionné.

Art. 5.1.2.7. § 1er. Sur la base des modifications communiquées par le titulaire de l’agrément conformément à
l’article 5.1.2.6, l’OVAM peut décider que l’agrément doit être officiellement adapté ou qu’une nouvelle demande doit
être introduite pour l’agrément existant.

Le renouvellement de la demande d’agrément, avec révocation de l’autorisation existante, est en tous cas
indispensable si les catégories de déchets enlevés sont étendues ou si le titulaire n’a pas exercé d’activité de collecteur
pendant une période de deux ans sans interruption.

§ 2. L’OVAM informe le titulaire de l’agrément, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, que l’agrément
doit être adapté ou renouvelé.

En cas d’amendement, une copie de la notification au titulaire est envoyée à :
a) la Division des autorisations écologiques de l’Administration de l’environnement, de la nature et de la gestion

de la terre et des eaux;
b) la Division de l’inspection de l’environnement de l’Administration de l’environnement, de la nature et de la

gestion de la terre et des eaux.
L’adaptation officielle est ensuite traitée conformément à la procédure définie à l’article 5.1.2.4.
Si l’agrément doit être renouvelé, le titulaire introduit une demande de renouvellement conformément aux

dispositions fixées dans la présente sous-section 5.1.2. Cette demande de renouvellement est traitée conformément à la
procédure définie à l’article 5.1.2.4. Si le titulaire de l’agrément omet d’introduire sa demande de renouvellement
conformément aux dispositions de l’article 5.1.2.3 auprès du Gouvernement flamand, dans un délai de 60 jours après
réception de la notification mentionnée au premier alinéa, le Ministre flamand peut annuler l’agrément en cours.

Sous-section 5.1.3

De l’enregistrement des transporteurs
Art. 5.1.3.1. Conformément à l’article 14, § 3, du décret sur la gestion des déchets, les personnes physiques ou

juridiques, qui transportent des déchets pour le compte de tiers, doivent être enregistrées si elles ne sont pas agréées
elles-mêmes en vertu des dispositions de la sous-section 5.1.2..

Art. 5.1.3.2. § 1er. La demande d’enregistrement en tant que transporteur de déchets est introduite auprès de
l’OVAM par lettre recommandée et contient les informations suivantes :

1° la demande officielle d’enregistrement;
2° le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou un enregistrement similaire, et le

numéro de TVA du demandeur;
3° le domicile et l’adresse du demandeur et, le cas échéant, celle du siège social, du siège administratif et du siège

d’exploitation;
4° le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de téléfax du domicile ou du siège où le demandeur peut

être joint;
5° le numéro d’autorisation générale pour le transport national, attribué par le ministère des transports et de

l’infrastructure;
6° le nom et la fonction du signataire.
§ 2. Dans la mesure où les données visées au § 1er sont complètes, l’enregistrement est notifié au demandeur par

le directeur général de l’OVAM.
§ 3. L’enregistrement ne peut pas être cédé à des tiers.
Art. 5.1.3.3. § 1er. L’enregistrement en qualité de transporteur est valable pour une période de 5 ans à dater du jour

de sa notification par l’administrateur général de l’OVAM.
§ 2. L’administrateur général de l’OVAM peut mettre fin d’office à tout enregistrement, de façon temporaire ou

définitive, s’il appert, après consultation d’un procès-verbal, qu’une infraction à la législation en matière d’hygiène de
l’environnement en Région flamande a été constatée.
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Sauf en cas de danger imminent pour l’homme et l’environnement, l’administrateur général de l’OVAM informe
le titulaire de l’enregistrement, par lettre recommandée, au minimum 15 jours avant sa notification, de la décision prise
ci-dessus et de ses motifs.

Le titulaire de l’enregistrement peut, pendant cette période, présenter des arguments de défense ou régulariser sa
situation.

L’administrateur général de l’OVAM notifie la radiation au titulaire de l’enregistrement par lettre recommandée.
Art. 5.1.3.4. Le titulaire de l’enregistrement est tenu de communiquer, sans retard, à l’OVAM toutes modifications

intervenant dans les informations reprises à l’article 5.1.3.2. ci-dessus.

Sous-section 5.1.4

Du règlement transitoire

Art. 5.1.4.1. § 1er. Les agréments délivrés pour la collecte de l’huile usagée en application de l’arrêté du
gouvernement flamand du 25 juillet 1995 portant des mesures détaillées en matière d’élimination de l’huile usagée, et
la reconnaissance en tant que service de collecte sélectif, attribuée en application de l’arrêté du Gouvernement flamant
du 13 mars 1991 fixant les conditions générales applicables à l’élimination des déchets ménagers dangereux, sont
considérés comme un agrément en tant que collecteur pour les déchets mentionnés dans l’agrément ou la
reconnaissance et restent valables pendant toute la période fixée et au minimum jusqu’au 18 mars de l’an 2000.

§ 2. Les agréments attribués en application de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 fixant des
règles détaillées en matière d’enregistrement des collecteurs et l’enregistrement des transporteurs de déchets restent
valables pendant toute la durée du délai fixé.

Sous-section 5.1.5.

De l’obligation de déclaration et des registres
Art. 5.1.5.1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° Déclaration des déchets :
la communication par les producteurs de déchets industriels des données se rapportant aux déchets industriels

qu’ils ont produits conformément aux dispositions de l’article 17, § 2, du décret relatif aux déchets;
2° Déclaration d’enregistrement :
toute communication d’informations se rapportant aux déchets qui seront utilisés comme matériau secondaire en

application du présent arrêté.
Art. 5.1.5.2. § 1er. Les producteurs de déchets industriels, autres que ceux visés à l’article 5.4.1.1, qui sont

comparables, aux déchets ménagers, de par leur nature et leur composition, déclarent à l’OVAM, une fois par an, avant
le 10 février, les déchets qu’ils ont produits au cours de la précédente année calendaire. Cette déclaration des déchets
a lieu par écrit et donne des indications sur la nature, l’origine, la composition et la quantité des déchets industriels
amenés, ainsi que sur le mode d’application utile ou d’élimination de ces déchets.

Des formulaires de déclaration distincts doivent être remplis pour les déchets industriels de nature ou composition
différente.

§ 2. L’OVAM peut exiger que la déclaration citée au § 1er soit complétée par un rapport d’analyse des déchets de
l’entreprise en vue de préciser la nature et la composition des déchets industriels.

Art. 5.1.5.3. § 1er. Tout producteur qui entend utiliser des déchets comme matériaux secondaires, en application du
présent arrêté, est tenu de notifier son intention, par écrit, à l’OVAM en vue de la faire consigner, au plus tard le
15 décembre de l’année précédant l’année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu.

§ 2. Lorsqu’il s’agit de déchets pouvant être utilisés comme matériau secondaire ou comme engrais ou produit
d’ameublement du sol en vertu du présent arrêté et devant être considérés comme engrais conformément au décret du
23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution par des engrais, le producteur est tenu
d’envoyer également une déclaration d’enregistrement à la Banque de fumier, avant le 15 décembre de l’année
précédant l’année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu.

Art. 5.1.5.4. Le collecteur agréé tient un registre des déchets dans lequel il reprend les informations suivantes :
1° la date de le collecte;
2° l’origine des déchets (adresse);
3° la destination des déchets (adresse);
4° la fréquence de collecte;
5° la quantité de déchets, exprimée en litre ou en kilo;
6° la nature des déchets avec indication du code CED;
7° le mode de transport avec indication du nom et de l’adresse du transporteur enregistré;
8° le mode de traitement.
Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations

les plus récentes.
Art. 5.1.5.5. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les

déchets produits :
1° l’origine des déchets (adresse);
2° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;
3° la nature et la composition des déchets avec indication du code CED;
4° la destination des déchets (adresse);
5° le mode d’application utile ou d’élimination prévu pour les déchets.
Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations

les plus récentes.

Sous-section 5.1.6

De la banque de données des déchets

Art. 5.1.6.1. La banque de données des déchets, visée à l’article 42 du décret sur les déchets, a pour but de stocker,
de façon ordonnée et structurée, toutes les informations et données disponibles sur les déchets afin de parvenir à
l’avenir à une gestion opérationnelle et mieux organisée des déchets.
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Art. 5.1.6.2. La banque de données des déchets contient les informations et données disponibles sur les déchets et
plus précisément :

1° une description de la nature, de la composition, des propriétés, de la provenance, de la localisation et de la
quantité des déchets;

2° les coordonnées de la personne responsable et une indication de la façon dont les déchets sont gérés;
3° toutes les informations relatives à l’importation et à l’exportation de déchets;
4° toutes les données relatives à la réglementation en matière de collecte, telle que visée aux articles 13, 14, 17 et

21 du décret sur les déchets;
5° toutes les autres données en rapport avec l’objectif visé à l’article 5.1.6.1.
Art. 5.1.6.3. Les personnes suivantes sont tenues de fournir toutes les informations et données en leur possession

en ce qui concerne les déchets :
1° les personnes agréées conformément à l’article 14, § 2, du décret sur les déchets;
2° les personnes enregistrées conformément à l’article 14, § 3, du décret sur les déchets;
3° les exploitants d’un établissement de traitement des déchets;
4° les producteurs de déchets industriels, de déchets dangereux et de déchets industriels particuliers;
5° les importateurs et exportateurs de déchets;
6° les communes ou associations intercommunales.
Art. 5.1.6.4. § 1er. Les informations et données sont communiquées par les exploitants et les producteurs visés à

l’article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, du présent arrêté, sur un formulaire disponible gratuitement auprès de l’OVAM.
§ 2. Le formulaire peut être remplacé par un document de déclaration spécialement élaboré par les exploitants et

les producteurs mentionnés à l’article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, pour autant que l’OVAM l’autorise.
A cette fin, l’exploitant ou le producteur enverra un modèle du document à l’OVAM, par lettre recommandée, afin

de s’assurer qu’il contient bien toutes les informations définies à l’article 5.1.6.2.
L’OVAM se prononce, dans les soixante jours suivant la date d’introduction de la demande, sur la possibilité

d’utiliser ledit document en remplacement du formulaire cité au § 1er. En l’absence de décision dans le délai fixé, le
document est considéré approuvé.

Art. 5.1.6.5. La banque de données des déchets est liée à la banque de l’environnement telle que définie dans l’arrêté
du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 de façon à permettre une consultation commune de toutes les données
par le biais de l’une et l’autre des banques de données, également conformément aux dispositions de l’arrêté précité.
L’importation de données dans la banque de données des déchets ne pourra se faire que par ou sur l’ordre de l’OVAM.

Section 5.2

Règles générales en matière de traitement des déchets

Art. 5.2.1. Conformément à l’article 14, § 1er, du décret sur les déchets, l’élimination des déchets telle que décrite
à l’article 1.3.1. du présent arrêté, n’est autorisée en Région flamande que dans un établissement spécialement reconnu
à cette fin en application du Titre I du VLAREM.

Art. 5.2.2. Conformément à l’article 14, § 6, du décret sur les déchets, l’application utile des déchets, telle que
décrite à l’article 1.4.1. du présent arrêté, et autre que sous la forme de matériaux secondaires, n’est autorisée en Région
flamande que dans un établissement agréé à cette fin en vertu des dispositions du Titre I du VLAREM.

Art. 5.2.3. Sans préjudice de l’utilisation en tant que matériau secondaire autorisée conformément aux dispositions
du présent arrêté, l’application des mesures d’élimination suivantes sont interdites en Région flamande :

Code UE Actions

D2 évacuation par écoulement(par exemple, biodégradation de déchets liquides ou fangeux dans le
sol, etc.);

D3 Injection en profondeur dans le sous-sol (par exemple, injection de déchets pouvant être aspirés
dans les puits, les dômes de sel ou les cavités naturelles, etc.);

D11 Incinération en mer.

Art. 5.2.4. Ne peuvent être éliminés sur une décharge située en Région flamande :
1° à partir du 1er juillet 1998 :
a) les vieux papiers et cartons ramassés dans le cadre d’une collecte sélective;
b) les déchets de végétaux faisant l’objet d’une collecte sélective;
c) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l’objet d’une collecte sélective;
d) les emballages en verre faisant l’objet d’une collecte sélective;
e) les emballages en métal faisant l’objet d’une collecte sélective;
f) les bouteilles en plastique et déchets d’emballage plastique faisant l’objet d’une collecte sélective;
g) les emballages de boissons faisant l’objet d’une collecte sélective;
h) les déchets ménagers, à l’exception des encombrants triés, mais non récupérables et des déchets collectés par les

services d’entretien communaux;
i) les déchets industriels non triés;
2° à partir du 1er juillet 2000 :
a) les encombrants combustibles triés;
b) les déchets combustibles et/ou récupérables triés collectés par les services d’entretien communaux;
c) les déchets industriels combustibles et/ou récupérables triés.
Art. 5.2.5. Ne peuvent être détruits par la combustion dans l’un des établissements situés en Région flamande :
1° à partir du 1er juillet 1998 :
a) les vieux papiers et cartons faisant partie d’une collecte sélective;
b) les emballages en verre faisant l’objet d’une collecte sélective;
c) les emballages en métal faisant l’objet d’une collecte sélective;
d) les bouteilles en plastique et déchets d’emballage plastique faisant l’objet d’une collecte sélective;
e) les emballages de boissons faisant l’objet d’une collecte sélective;
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f) les déchets de végétaux faisant l’objet d’une collecte sélective;
g) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l’objet d’une collecte sélective;
2° à partir du 1er juillet 2000 :
a) les déchets industriels non triés;
b) les déchets ménagers non triés.
Art. 5.2.6. § 1er. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses

d’interdiction des articles 5.2.4 et 5.2.5.
§ 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans.
§ 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1er sera faite par écrit par l’exploitant de la décharge ou de

l’installation d’incinération des déchets et contiendra les éléments suivants :
1° une indication des clauses d’interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;
2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux

de déchets amenés, d’une part, et de la capacité de traitement disponible, d’autre part.
§ 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son

introduction. Il demande au préalable l’avis de la division de l’OVAM qui s’occupe de la gestion des flux de déchets.
Section 5.3.

Des déchets ménagers

Sous-section 5.3.1.

De la collecte distincte des déchets ménagers
Art. 5.3.1.1. Sans préjudice des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent être au

minimum collectés et/ou récoltés :
1° PDD;
2° Déchets de verre;
3° Papiers et cartons :
4° Encombrants.

Section 5.4

Des déchets industriels

Sous-section 5.4.1

Des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition
Art. 5.4.1.1. Dans le cadre de cette sous-section 5.4.1, on entend par « déchets industriels assimilables aux déchets

ménagers de par leur nature ou leur composition » tous déchets produits à la suite d’activités qui sont de même nature
que celles du fonctionnement normal d’un ménage particulier.

Art. 5.4.1.2. § 1er. Les producteurs rassembleront et feront enlever séparément leurs déchets industriels assimilables
aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.

§ 2. Les déchets industriels suivants seront au minimum enlevés et/ou récoltés séparément :
1° les déchets de verre;
2° les papiers et cartons.

Sous-section 5.4.2

De l’élimination des PCB
Art. 5.4.2.1. § 1er. Les entreprises éliminant des PCB tiennent un registre dans lequel sont mentionnées la quantité,

l’origine, la nature et la teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles transmettent ces données à l’OVAM,
qui contrôle les quantités communiquées, et remettent à la personne qui leur livre des PCB usagés une preuve de
livraison indiquant la nature et la quantité de PCB livrée.

§ 2. Le registre visé au § 1er peut être consulté par les autorités locales et la population.
Art. 5.4.2.2. Sont interdites :
1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;
2° toute incinération des PCB et/ou PCB usagés sur les bateaux.
Art. 5.4.2.3. Au plus tard le 1er septembre 1999, l’OVAM établit :
un plan de nettoyage et/ou d’élimination des appareils inventoriés et des PCB qu’ils contiennent;
un plan de collecte et de destruction ultérieure des appareils ne devant pas être inventoriés.

Section 5.5

Des déchets spéciaux

Sous-section 5.5.1

Des déchets apparaissant lors de la démolition ou des travaux de réparation
ou d’entretien de véhicules à moteur, d’engins motorisés, d’avions à moteur et de leurs accessoires

Art. 5.5.1.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par « démolition » le démontage ou la
destruction de véhicules à moteurs, d’engins motorisés et d’avions à moteur.

Art. 5.5.1.2. § 1er. Les groupes de déchets spéciaux visés à l’article 2.3.1., alinéa 2 ° , ne peuvent pas être mélangés
les uns aux autres.

§ 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d’entretien seront
stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l’article 2.3.1.,
alinéa 2 ° , dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Art. 5.5.1.3. § 1er. La hiérarchie suivante sera respectée pour l’utilisation utile des groupes de déchets spéciaux
mentionnés à l’article 2.3.1., alinéa 2° :

1° Réutilisation des sous-ensembles et composants;
2° Réutilisation ou recyclage des matériaux;
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3° Récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l’hydrolyse;
4° Incinération avec récupération d’énergie.
Une forme d’application utile moins évoluée n’est autorisée que si les formes plus poussées s’avèrent irréalisables

faute de disposer des meilleures technologies disponibles.
§ 2. Les exigences minimales suivantes s’appliquent au traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à

l’article 2.3.1., alinéa 2° :
ne peuvent être ni déversés, ni incinérés en d’autre lieu que dans un établissement autorisé pour l’incinération des

déchets dangereux :
a) les solvants pollués ou inutilisables;
b) les restes de distillation provenant de la récupération des solvants;
c) les restes de peintures, laques et vernis;
d) la boue des cabines de peinture au pistolet;
e) les carburants pollués ou inutilisables;
f) les filtres pollués des cabines d’aspersion, les filtres à huile, les filtres à carburant, les amortisseurs, les boı̂tes

d’huile vides, les bombes;
g) les emballages ayant contenu des déchets dangereux, qui ont pollué les déchets et ne sont plus utilisés;
h) les matériaux d’absorption usagés, les détritus de garage contenant de l’huile;
i) les déchets provenant d’un séparateur huile/eau;
j) les cartouches d’airbag contenant des produits chimiques;
2° ne peuvent être ni déversés, ni incinérés, ni appliqués utilement d’une façon située à un niveau hiérarchique

inférieur à celui de la réutilisation ou du recyclage :
a) les accumulateurs;
b) le liquide de frein synthétique;
c) les catalyseurs;
d) les liquides de refroidissement.
§ 3. Les déchets mentionnés ci-après seront impérativement traités comme suit :
1° la matière qui contient de l’amiante en fibres libres sera traitée dans une installation de conditionnement

autorisée;
2° les chlorofluorocarbones en provenance de systèmes de conditionnement d’air seront traités par des

transformateurs agréés pour les déchets dangereux.

Sous-section 5.5.2

Des petits déchets dangereux d’origine ménagère

Définitions
Art. 5.5.2.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
1° PDD : les petits déchets dangereux d’origine ménagère;
2° Batterie ou accumulateur : une source d’énergie électrique obtenue par la conversion directe d’énergie

chimique, se composant d’une ou de plusieurs cellules primaires (non rechargeables)ou secondaires (rechargeables);
3° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les

particuliers peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés sous contrôle, à certains jours et heures bien
déterminés;

4° Boı̂te écologique : récipient mis à disposition en vue du stockage temporaire des PDD.
Art. 5.5.2.2. Sont considérés comme PDD les déchets ménagers suivants :
1° Les restes de peinture, encres, colles et résines :
a) peinture, laque, vernis;
b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;
c) colles, résines, silicones;
d) chutes de film;
e) colorants, toner, encres, encres d’impression, tampons de cachet;
2° Les huiles et graisses :
a) huiles et graisses végétales et animales;
b) huile pour meuble, encaustique;
c) huile minérale;
d) carburants;
3° Les solvants :
a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;
b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;
c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone,

méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;
d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;
e) produits de nettoyage fluorés;
f) glycol, antigel;
g) formol;
4° Les acides :
a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;
b) acide sulfurique, acide d’accumulateur;
c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;
d) liquides de fixation et liquides de bains d’arrêt;
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5° Les bases :
a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;
b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites,

hypochlorates;
c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;
6° Les produits de nettoyage :
a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;
b) produits de nettoyage des métaux, produits d’élimination de la rouille;
c) cire pour voitures;
7° Les batteries :
a) batteries de voiture;
b) batteries au nickel-cadmium;
c) batteries à l’oxyde de mercure;
d) autres;
8° Les substances et produits contenant du mercure :
a) lampes TL;
b) thermomètres au mercure;
9° Les déchets ménagers dangereux de composition mixte :
a) détritus de composition inconnue;
b) cosmétiques;
c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;
d) pesticides;
e) produits d’extinction du feu;
f) argent photographique;
g) substances explosives d’origine ménagère, compositions pyrotechniques;
10° Les emballages avec ou sans résidus de déchets dangereux d’origine ménagère cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et

d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d.

Le ramassage sélectif
Art. 5.5.2.3. § 1er. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD de façon régulière et à leurs frais.
§ 2. Le ramassage distinct se fera, selon le cas :
1° en prévoyant un établissement pour l’apport et l’acceptation des PDD dans le cas de parcs à containers existants

ou à créer;
2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit

au porte-à-porte;
3° par une combinaison des procédures précitées.

Le ramassage par le biais de parcs à containers
Art. 5.5.2.4. § 1er. L’apport et l’acceptation des PDD dans l’établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont

autorisés que pendant des périodes préalablement définies.
§ 2. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans une boı̂te écologique mise à disposition

par la Région flamande.
§ 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boı̂te

écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient.
§ 4. Dans l’établissement situé sur le parc à conteneurs, les PDD triés peuvent être stockés dans un récipient

compartimenté et hermétique dont le modèle, les dimensions, le contenu, les matériaux de construction et les mentions
sur l’étiquette ont été approuvés par l’OVAM.

§ 5. Les PDD triés et stockés sont remis à un collecteur agréé en vue de leur traitement dans un établissement
spécialement autorisé à cette fin.

§ 6. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas
considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à
l’établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.

Le ramassage au moment de la collecte
Art. 5.5.2.5. § 1er. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement

au moyen de véhicules adéquats.
§ 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une boı̂te écologique mise à disposition par la

Région flamande.
Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés

comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l’établissement
sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé

§ 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boı̂te
écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient.

§ 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et trié de façon à éviter tout risque.
§ 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage,

qui doit être ventilé.
§ 6. Les PDD triés et stockés sont remis à un établissement agréé en vue de leur traitement.
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La boı̂te écologique
Art. 5.5.2.6. Les boı̂tes écologiques mises à disposition par la Région flamande restent la propriété de la Région

flamande.
La boı̂te écologique est liée à la localité où elle a été délivrée; l’habitant n’est pas autorisé à l’emporter avec lui vers

une autre localité à la suite d’un déménagement.
Art. 5.5.2.7. Il est interdit de se débarrasser des PDD d’une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté.

Sous-section 5.5.3.

Des déchets médicaux

Dispositions générales
Art. 5.5.3.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
1° Déchet médical :
un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou

vétérinaires, quelles qu’en soient la nature, la quantité ou la composition;
2° Traitement médical ou vétérinaire :
tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de

l’homme ou de l’animal;
Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l’examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la

morgue, dans des établissements d’examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements
d’analyses médico-légales;

3° Institution médicale :
tous les hôpitaux publics ou privés, à l’exception des institutions psychiatriques; toutes les polycliniques; tous les

établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires
et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d’un hôpital et faisant partie de la même autorité
de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d’un hôpital faisant partie de la même autorité
de tutelle, mais ne tombant pas sous l’agrément d’une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques
situées sur le site d’un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de
recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de
tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l’industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine
fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale;

4° Praticien :
toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou

vétérinaires en tant qu’indépendant ou qu’employé;
5° Cabinet médical :
tout cabinet ou cabinet groupé d’un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des

traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi
que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées
à l’alinéa 7 ° et autres cliniques psychiatriques visées à l’alinéa 3°;

6° Soins à domicile :
les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d’un intéressé par le praticien, de façon organisée

ou non.
7° Institution de soins :
tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l’alinéa 3 ° ; toutes les maisons de retraite, tous

les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l’alinéa 3 ° .
Art. 5.5.3.2. § 1er. Les déchets médicaux se subdivisent en :
1° Déchets médicaux à risque :
déchets contenant un certain risque par la contamination microbienne et/ou virale, l’empoisonnement ou la lésion

qu’ils peuvent entraı̂ner ou la manipulation particulière qu’ils requièrent pour des raisons éthiques;
2° Les déchets médicaux sans risque :
déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais

ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur.
§ 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout

mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers
et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment
ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.

Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des
déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur
composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.

Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur
composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément :

- les déchets de verre;
- les papiers et carton.
§ 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l’annexe 5.5.3.2.A du présent

arrêté.
§ 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l’institution médicale

ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d’une part, et déchets médicaux sans risque, d’autre part.
§ 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des

doutes seront traités comme déchets médicaux à risque.
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§ 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou
sans risque supplémentaires, tels que visés aux §§ 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de
toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution
médicale et de chaque cabinet médical.

Art. 5.5.3.3. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l’exception des instruments ou
produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque
seront traités comme tel.

L’emballage
Art. 5.5.3.4. § 1er. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que

prévu dans l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le
30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et
répondant aux conditions suivantes :

1° Les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l’annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté,
sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d’une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique
non halogéné d’une teneur maximale en plastique recyclé; ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures
et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d’une fermeture hermétique
et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abı̂mé;

2° Les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un
autre récipient solide, à usage unique, d’une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en
fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs; ledit récipient ferme convenablement,
est sûr à la manipulation et est équipé d’un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non
halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d’une soudure double, adapté à la nature et au poids du
contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que
reproduit dans l’annexe 5.5.3.2.b du présent arrêté;

3° Les objets coupants et le verre cassable sont entreposés :
- soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d’une contenance de maximum 60 litres, réalisé en

plastique non halogéné d’une teneur maximale en plastique recyclé, opaque, étanche, résistant aux déchirures et aux
chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d’une fermeture hermétique et ne
pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abı̂mé;

- soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d’une contenance maximale de 10 litres, réalisé en
plastique non halogéné; le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis,
aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu’il est maintenu en position verticale, ferme
hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; ledit récipient est ensuite enfoui
dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l’alinéa 1° du présent article, ou dans le
récipient en carton solide à usage unique visé à l’alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, du présent article, des récipients d’une capacité maximale supérieure mais
présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les
déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le
poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.

Art. 5.5.3.5. § 1er. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l’exception des récipients visés au § 5 du
présent article, porte la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », accompagnée du logo de déchets médicaux à
risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. Cette mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », en
caractères d’imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l’eau. Elle est soit
collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé
conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté.

§ 2. L’institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’institution ou du cabinet concerné.

§ 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des
déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux.

§ 4. L’institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l’institution médicale ou du
cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque.

§ 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d’une contenance de maximum 10 litres, tels
que visés à l’article 5.3.3.4, 3°, la mention « DECHETS MEDICAUXARISQUE » et appose le logo des déchets médicaux
à risque décrit à l’annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », écrite en
caractères d’imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l’eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur
un fond jaune. Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le
récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux
§§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 5.5.3.6. §1er. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés
conformément aux articles 5.5.3.4. et 5.5.3.5; ils seront au minimum emballés comme suit :

1° Les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d’une
contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d’une teneur maximale en plastique recyclé; ledit
récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux
déchirures et aux chocs; le récipient à un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert
sans être endommagé;

2° Les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d’une teneur
maximale en plastique recyclé; le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien,
ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 5.5.3.7. Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l’inscription
« DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ». Cette mention, en caractères d’imprimerie de maximum 2 cm de haut,
résiste à l’eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief.

Art. 5.5.3.8. Les articles 5.5.3.6. et 5.5.3.7. ne s’appliquent pas aux déchets médicaux sans risque solides qui sont
produits par le cabinet médical.
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Art. 5.5.3.9. Le Ministre flamand compétent en matière d’environnement peut fixer des règles plus détaillées
concernant les récipients et les sacs à déchets médicaux et leur utilisation.

Art. 5.5.3.10. Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement
rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac.

La collecte interne auprès de l’institution médicale
Art. 5.5.3.11. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les

jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d’éviter tout dommage à l’emballage, du département ou du
lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.

Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et,
si nécessaire, désinfectés afin d’éviter la formation de foyers microbiens dus à l’échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.12. Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d’autorisation, qui
peuvent être fixées dans l’autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l’espace interne
central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes :

1° Pour les déchets médicaux à risque :
a) l’espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et

couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l’extérieur de l’éventuel bâtiment de séjour;
b) l’accès à l’espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;
c) l’espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec

les moyens de transport internes qu’avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour
l’enlèvement des déchets;

d) les dimensions de l’espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets
y amenés périodiquement; l’espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions
du présent arrêté afin d’éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiens dus à l’échauffement par la
fermentation ou toute nuisance par les odeurs; il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans
son ensemble;

e) tout récipient se trouvant dans l’espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte; les
récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions
suffisantes;

f) l’espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées, ne contiennent
pas de vermine; ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de
foyers microbiens dus à l’échauffement par la fermentation;

g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement,
rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;

h) l’espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes :
- être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;
- avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits

dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer;
- être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A

RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets médicaux à
risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d’imprimerie de couleur noire, faciles à lire;

1° Pour les déchets médicaux sans risque :
a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ° ci-dessus, en

même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;
b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d’entreposage ou dans des conteneurs ne présentant

aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l’intérieur du périmètre du terrain de l’établissement, à un ou plusieurs
emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais
d’accès interdit aux personnes non autorisées;

c) le volume de l’aire d’entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l’apport
périodique de déchets; cette aire et ces conteneurs doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du
présent arrêté, afin d’éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiens dus à l’échauffement par la
fermentation ou toute nuisance par les odeurs;

d) l’endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et
désinfecté, si nécessaire, afin d’éviter la formation de foyers microbiens dus à l’échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.13. Toute institution médicale est tenue d’établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et
de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant.

Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires
de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l’élimination régulière et en temps utile de ceux-ci
et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l’institution médicale.

La collecte interne dans le cabinet médical
Art. 5.5.3.14. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le

cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.4 à
5.5.3.10. Dans l’attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l’intérieur du cabinet
médical, soit dans un local séparé de toute aire d’habitation ou d’existence dont l’accès est interdit aux personnes non
autorisées.

Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des
suremballages adéquats, présents en quantité suffisante.

Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d’être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement
nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d’éviter la formation de tout foyer microbien dû à l’échauffement par la
fermentation.

Art. 5.5.3.15. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet
médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.
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Les conditions sectorielles d’enlèvement
Art. 5.5.3.16. Le praticien qui transporte les déchets médicaux à risque en provenance de son propre cabinet

médical vers un établissement agréé à cette fin est enregistré d’office en tant que transporteur dans la mesure où la
quantité transportée ne dépasse pas 25 kg.

Art. 5.5.3.17. § 1er. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes
s’appliquent à l’enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux :

1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque :
a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d’un

équipement ADR;
b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;
c) s’il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l’aire de

chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une
attestation après nettoyage; si nécessaire, l’espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de
foyers microbiens dus à l’échauffement par la fermentation;

d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;
e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l’enlèvement et le transport des déchets

qu’en ce qui concerne les cas d’urgence; il met ces directives à la disposition de l’administrateur, du détenteur des
déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un
endroit bien visible et bien indiqué;

f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes :
- l’aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des

caractéristiques comparables;
- l’aire de chargement est équipée d’un système d’éclairage et de ventilation; si cette aire de chargement est

compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d’un système d’éclairage et de ventilation;
- le revêtement intérieur et les parois de l’aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire

à désinfecter;
- l’aire de chargement a une hauteur de 1,80 m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une

cloison suffisamment solide;
- les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l’aire de chargement; elles sont faciles à fermer et

résistent à un léger accrochage;
- l’aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d’éventuels liquides de fuite ne peuvent

en sortir, y compris après une collision;
- un espace distinct, facilement accessible, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace de chargement contient des

vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des
suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d’urgence;

- des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l’aire de chargement
puissent entrer en contact avec d’éventuels liquides de fuite, provenant des déchets;

- la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se
désinfecter les mains;

g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de
déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être
déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;

2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l’article 5.3.3.12, § 1er, alinéa 1° :
a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d’un équipe-

ment ADR;
b) s’il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l’aire de

chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une
attestation après nettoyage; si nécessaire, l’espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de
foyers microbiens dus à l’échauffement par la fermentation;

c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l’enlèvement et le transport des déchets
qu’en ce qui concerne les cas d’urgence; il met ces directives à la disposition de l’administrateur, du détenteur des
déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un
endroit bien visible et bien indiqué;

d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de
nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d’urgence,
ainsi qu’une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les
mains;

e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de
déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être
déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;

3° pour les déchets médicaux solides sans risque :
a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;
b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum.

Situation de l’aire de ramassage à l’extérieur de l’institution médicale et du cabinet médical
Art. 5.5.3.18. Sans préjudice des dispositions du Titre II du VLAREM et des conditions d’autorisation qui peuvent

être fixées dans l’autorisation écologique délivrée en la matière en application du Titre I du VLAREM, toute aire de
ramassage pour déchets médicaux située à l’extérieur de l’institution médicale ou du cabinet médical répondra aux
dispositions de l’article 5.5.3.12 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures vers
l’installation de traitement en vue d’y être transformés.
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Le traitement des déchets médicaux
Art. 5.5.3.19. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l’institution médicale et de déchets

médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.
Art. 5.5.3.20. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent

uniquement être incinérés.
Art. 5.5.3.21. L’incinération des déchets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions de l’article

5.2.5.1°.

CHAPITRE 6. — De l’importation et de l’exportation des déchets
Art. 6.1. § 1er. Le présent chapitre concerne l’importation et l’exportation de déchets, quelle que soit leur

destination, dans la mesure où elles sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du
1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de
Communauté européenne.

Ne tombent en particulier pas sous l’application du Règlement (CEE) n° 259/93 précité en vertu de son article Ier,
alinéa 2, point d) et alinéa 3 :

1° le transfert des déchets, visé à l’article 2, alinéa 1, point b) de la Directive, lorsqu’il tombe déjà sous
l’application d’autres dispositions en la matière;

2° le transport des déchets visés dans la sous-annexe 6A du présent arrêté, destinés exclusivement à une
application utile, sous réserve des dispositions de l’article 11, points b) , c) , d) et e) et à l’article 17, alinéas 1, 2 et 3
du Règlement (CEE) n° 259/93.

§ 2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° autorités compétentes :
les autorités compétentes désignées par les Etats membres conformément à l’article 36 du Règlement (CEE)

n° 259/93 cité au § 1er ou désignées par des pays tiers;
l’OVAM est désignée comme autorité compétente pour la Région flamande;
2° autorité d’expédition compétente :
l’autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l’article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité

au § 1er ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire d’où part le transport;
l’OVAM est désignée comme autorité d’expédition compétente pour la Région flamande;
3° autorité de destination compétente :
l’autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l’article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité

au § 1er ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire où l’expédition est reçue ou à partir duquel les déchets sont
chargés sur un bateau en vue d’être éliminés en mer, sans préjudice des conventions existantes en matière d’élimination
des déchets en mer ou des conventions indiquées par des pays tiers;

l’OVAM est désignée comme autorité de destination compétente pour la Région flamande;
4° autorité de transit compétente :
l’autorité désignée par chaque Etat membre conformément à l’article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 citée au

§ 1er ci-dessus pour l’Etat par où transite l’expédition;
5° notificateur :
toute personne physique ou juridique qui est tenue à une obligation de notification; en d’autres termes, la personne

visée ci-après qui est supposée transporter ou faire transporter des déchets :
a) la personne qui a produit ces déchets dans le cadre de ses activités (producteur d’origine); ou
b) si ceci s’avère impossible, un collecteur agréé à cette fin ou un commerçant ou un courtier agréé ou enregistré,

qui s’occupe de l’élimination ou de l’application utile des déchets; ou
c) si ces personnes sont inconnues ou non reconnues, la personne qui détient ces déchets ou les a sous son contrôle

légal (détenteur); ou
d) en cas d’importation de déchets dans l’Union européenne, la personne désignée par la législation du pays

d’expédition ou, si aucune désignation n’a eu lieu, la personne qui détient les déchets ou les a sous son contrôle légal
(détenteur);

1° destinataire :
la personne ou l’entreprise vers laquelle ou vers où les déchets sont transportés en vue de leur application utile ou

de leur élimination;
2° document justificatif :
le document justificatif uniforme à établir conformément à l’article 42 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er

ci-dessus.
Art. 6.2. Les notifications visées aux articles 3, alinéa 1er, 6, alinéa 1er, 9, alinéa 3, 15, alinéa 1er, 17, 20, alinéa 1er et

28 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er de l’article 6.1, ainsi que toutes les autres formes de communication
entre le notificateur et l’autorité compétente de la Région flamande prévues par ledit Règlement, se feront de l’une des
façons suivantes : soit par la poste, soit par fax à l’OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest).

Le Ministre flamand peut également notifier la communication par un échange électronique de messages structurés
entre ordinateurs dans les conditions qu’il définit.

§ 2. La notification visée au § 1er se déroule par l’intermédiaire du document justificatif délivré par l’autorité
d’expédition compétente.

Art. 6.3. Conformément aux articles 3, alinéa 8, 6, alinéa 8 et 15, alinéa 11, du Règlement (CEE) n° 259/93
mentionné au § 1er de l’article 6.1, l’OVAM envoie elle-même les notifications relatives à l’expédition des déchets aux
autorités de destination compétentes avec copie au destinataire et aux autorités de transit compétentes sauf si, dans le
cas visé à l’article 3, alinéa 8, dudit Règlement, elle est elle-même opposée au transport sur la base de l’article 4,
alinéa 3, de ce Règlement.
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Art. 6.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l’exécution de la procédure de notification et de surveillance
visée à l’article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit :

1° 1000 francs pour tout document justificatif demandé à l’OVAM dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93
visé au § 1er de l’article 6.1;

ce montant peut être augmenté jusqu’à 5000 francs lorsque le document est utilisé dans le cadre de la procédure
de notification générale visée à l’article 28 dudit Règlement;

2° pour tout transfert de déchets vers la Région flamande :
- 200 francs pour les déchets destinés à une application utile;
- 500 francs pour les déchets destinés à l’élimination;
3° pour tout transit de déchets vers un autre pays :
- 200 francs pour les déchets destinés à une application utile;
- 500 francs pour les déchets destinés à l’élimination;
§ 2. Avant que les documents visés puissent être délivrés, les montants mentionnés au § 1er, points 1° et 2°, sont

versés par le notificateur, tous frais à sa charge, sur le compte n° 001-2778326-31 de l’OVAM à Malines, avec la
communication suivante :

1° dans le cas du montant visé au point 1° : « Notification Règlement » avec indication du nombre de documents
justificatifs;

2° dans le cas du montant visé au point 2° : le numéro du document justificatif, ainsi que le nombre de transports.
§ 3. Les montants visés au § 1er, point 3°, sont virés dans le respect des modalités fixées par le Ministre flamand.
Art. 6.5. § 1er. Le notificateur, en cas d’exportation des déchets à partir de la Région flamande, et le destinataire,

en cas d’importation de déchets en Région flamande, constituent une garantie bancaire en faveur de l’OVAM ou
contractent une assurance en vue de couvrir les frais de transport et d’élimination ou d’application utile conformément
à l’article 27 du Règlement (CEE) n° 259/93.

§ 2. L’OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer en se basant sur les paramètres
suivants :

1° la nature des déchets à transporter;
2° la quantité moyenne des déchets à transporter qui sont entreposés chez le destinataire en attente d’un

traitement;
3° les conditions d’acceptation du destinataire;
4° les coûts ordinaires d’élimination ou d’application utile de ces déchets;
5° les coûts, liés au renvoi des déchets vers l’Etat d’expédition dont ils sont ressortissants.
Le Ministre flamand peut fixer des règles plus détaillées pour le calcul du montant de la garantie bancaire ou du

risque à assurer.
§ 3. Moyennant l’accord de l’OVAM, la garantie bancaire arrêtée peut être diminuée dans la mesure où les

conditions fixées à l’article 27, alinéa 2, du Règlement (CEE) n° 259/93 sont respectées. Cet accord est donné dans la
semaine suivant la réception des documents visés dans ladite clause.

Art. 6.6. § 1er. Le Ministre flamand peut désigner des postes de contrôle pour exécuter des contrôles lors du
transport des déchets au sein de l’Union, dans les conditions décrites à l’article 30, alinéa 2, dernier tiret, du Règle-
ment (CEE) n° 259/93.

§ 2. Toute importation ou exportation de déchets à partir de ou vers les Etats non membres de l’Union européenne,
où le Règlement (CEE) n° 259/93 n’est pas applicable, doivent transiter par un bureau de douane désigné
conformément au § 1er.

L’importation ou l’exportation de ces déchets est interdite entre 22 heures et 6 heures.
§ 3. Le Ministre flamand peut décider que le transport de certains déchets, qu’il indique, doit passer par un poste

de contrôle désigné en vertu du § 2.
Art. 6.7. Conformément à l’article 10 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l’article 6.1 ci-dessus, le

transport, entre Etats membres de la CE, de déchets destinés à une application utile et repris dans la sous-annexe 6. C
du présent arrêté et de déchets destinés à une application utile non encore repris dans une des sous-annexes 6.A, 6.B
et 6.C du présent arrêté, est soumis aux mêmes procédures que celles reprises aux articles 6 à 8 du Règlement (CEE)
n° 259/93 visé au § 1er de l’article 6.1, hormis le fait que l’accord des autorités compétentes intéressées doit être
demandé par écrit avant que le transport puisse avoir lieu.

CHAPITRE 7. — De l’échantillonnage et de l’analyse des déchets

Section 7.1

De l’agrément des laboratoires
Art. 7.1.1. Conformément à l’article 40, § 3 du décret sur les déchets, la Vlaamse Instelling voor Technologisch

Onderzoek, est désignée comme laboratoire de référence.
Art. 7.1.2. § 1er. En application des dispositions de l’article 40, § 3, du décret sur les déchets, le demandeur désireux

d’être agréé en tant que laboratoire chargé de procéder à l’analyse des déchets effectuera des analyses sur des
échantillons-types.

Ces analyses se composeront d’études physiques, chimiques et/ou bactériologiques en fonction du type
d’agrément visé; l’échantillonnage se fera conformément aux dispositions de la section 7.2 du présent arrêté.

§ 2. S’il n’est pas agréé, le demandeur peut exécuter une nouvelle analyse au plus tôt trois mois après l’introduction
des résultats de l’analyse effectuée sur le premier échantillon-type; cette procédure ne peut être répétée que trois fois
en trois ans au maximum.

Art. 7.1.3. La demande d’agrément en tant que laboratoire pour l’exécution d’analyses sur les déchets doit être
introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand à l’adresse de l’OVAM, à l’attention du Ministre
flamand.

La demande mentionnera les points suivants :
1° le nom de la personne physique ou de la personne juridique qui introduit la demande ou au nom de laquelle

la demande est introduite;
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2° la localité et l’adresse exacte du demandeur et, le cas échéant, les coordonnées du siège social, du siège
administratif et du siège d’exploitation;

3° si le demandeur est une personne juridique, le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires, ainsi
qu’une copie des actes de constitution et de ses éventuelles modifications, tels que ces documents ont été déposés
auprès du greffe du tribunal compétent;

4° le nom de l’exploitant responsable;
5° une liste des membres du personnel avec indication de leurs qualifications professionnelles respectives et une

description des locaux, du matériel, des appareils scientifiques et de la documentation dont dispose le laboratoire;
6° l’objet de la demande en fonction du type d’analyse pour lequel l’agrément est demandé.
Art. 7.1.4. L’agrément visé à l’article 7.1.2., § 1er, est délivré par le Ministre flamand sur avis motivé de l’OVAM.
L’agrément est publié par extrait dans le Moniteur belge.
Art. 7.1.5. Les laboratoires agréés sont tenus :
1° de tenir leurs rapports d’analyse, avec indication de la méthode d’analyse utilisée pour toutes les analyses

exécutées en application du présent arrêté, à la disposition des fonctionnaires compétents de l’OVAM en vue de leur
consultation pendant une durée de 5 ans;

2° de tenir un registre des analyses décrivant les opérations réalisées et les résultats obtenus;
3° de permettre aux fonctionnaires compétents de l’OVAM d’accéder aux laboratoires et de consulter tous les

documents relatifs aux analyses;
4° de toujours suivre les directives de l’OVAM, entre autres en ce qui concerne les mesures d’échantillonnage, les

conditions et les méthodes d’analyse, ainsi que l’établissement du rapport d’analyse.
Art. 7.1.6. Le Ministre flamand peut retirer l’agrément si les conditions du présent arrêté ne sont pas respectées.

L’intéressé est invité à présenter sa défense avant qu’il soit procédé au retrait.
Tout retrait est notifié par extrait dans le Moniteur Belge.
Art. 7.1.7. § 1er. Les agréments accordés en application de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982

fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981
concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l’arrêté de l’Exécutif flamand du 18 novembre 1992,
restent en vigueur jusqu’à l’expiration du délai mentionné dans l’agrément.

§ 2. Les demandes d’agrément introduites avant l’entrée en vigueur de la présente section 7.1 sont traitées
conformément à la procédure recommandée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles
précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention
et la gestion des déchets, modifié par l’arrêté de l’Exécutif flamand du 18 novembre 1992.

Sous-section 7.2

Des échantillonnages
Art. 7.2.1. § 1er. Le Gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires surveillants tels que désignés

en application des dispositions du chapitre 8 du présent arrêté, peuvent prélever les échantillons visés dans la présente
section.

Le fonctionnaire surveillant est seul habilité à établir le procès-verbal d’échantillonnage.
§ 2. Un procès-verbal doit être établi pour chaque échantillonnage.
Art. 7.2.2. § 1er. La taille des échantillons visés à l’article 7.2.1 est déterminée librement par le fonctionnaire

surveillant de façon à ce qu’il existe suffisamment de matière pour pouvoir procéder aux évaluations et/ou analyses
nécessaires afin de déterminer la composition des déchets.

§ 2. Le fonctionnaire surveillant peut réclamer gratuitement du propriétaire des déchets la mise à sa disposition des
moyens techniques nécessaires à l’exécution du prélèvement.

Art. 7.2.3. § 1er. Les échantillons sont prélevés en trois exemplaires. Ils sont récoltés dans des récipients adaptés, en
fonction de la nature de la substance à analyser. Les échantillons sont placés dans un emballage scellé, marqué du sceau
du fonctionnaire surveillant qui procède à l’échantillonnage, afin d’éviter toute substitution, tout enlèvement ou tout
ajout de quelque nature que ce soit.

L’emballage extérieur de tout prélèvement porte les indications suivantes :
1° un numéro de suivi;
2° la nature des substances prélevées;
3° la date du prélèvement;
4° la signature du fonctionnaire surveillant qui a procédé au prélèvement.
§ 2. Le fonctionnaire surveillant, qui a exécuté le prélèvement, invite le propriétaire et/ou le détenteur des déchets

à apposer un signe quelconque sur l’emballage extérieur des trois exemplaires du prélèvement.
Le premier exemplaire de l’échantillon est remis au propriétaire et/ou détenteur des déchets. Le fonctionnaire

surveillant établit ensuite un procès-verbal sur lequel il constate l’exécution du prélèvement. Ainsi, au cas où le
propriétaire et/ou le détenteur serait absent ou inconnu, le premier exemplaire est toujours disponible auprès de
l’OVAM.

Le deuxième exemplaire du prélèvement réalisé est envoyé par l’OVAM à un laboratoire agréé pour l’exécution
d’analyses sur les déchets en vue de l’identification ou de l’appréciation.

Le troisième exemplaire du prélèvement est conservé par l’OVAM.
§ 3. Le fonctionnaire surveillant définit les conditions physiques et/ou chimiques dans lesquelles les prélèvements

doivent être conservés en attendant une éventuelle analyse.
Art. 7.2.4. S’il ressort du rapport d’analyse qu’une infraction a été commise, un procès-verbal est établi et envoyé

au procureur du Roi, en même temps que le rapport d’analyse et le troisième exemplaire du prélèvement.
Art. 7.2.5. Si le propriétaire et/ou le détenteur des déchets conteste le rapport d’analyse, une contre-expertise peut

être réalisée, à ses frais, par un laboratoire agréé pour l’exécution d’analyses sur les déchets en se basant sur le premier
exemplaire de l’échantillon.
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CHAPITRE 8. — Du contrôle
Art. 8.1. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires suivants exercent,

chacun dans leur domaine, un contrôle sur :
1° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Gestion des flux de déchets du département Subventions et

Assainissement d’office de l’OVAM, engagés par l’administrateur général de l’OVAM dans le cadre :
a) des affaires régies par le décret sur les déchets et ses arrêtés d’exécution, à l’exception des actions nécessitant une

autorisation telles que visées à l’article 14 § 1er du décret sur les déchets;
b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des

transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
2° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Inspection de l’environnement de l’Administration de

l’environnement, de la nature et de la gestion de la terre et de l’eau, du département de l’environnement et de
l’infrastructure, engagés par le Ministre flamand compétent en matière d’environnement en ce qui concerne les actions
nécessitant une autorisation telles que définies à l’article 14, § 1er, du décret sur les déchets.

Art. 8.2. Les fonctionnaires cités à l’article 8.1. exercent les compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu du
décret sur les déchets, de ses arrêtés d’exécution et du Règlement (CEE) n° 259/93.

Art. 8.3. Les fonctionnaires surveillants se font connaı̂tre en montrant un document de légitimation signé par
l’administrateur général de l’OVAM ou par le directeur général de l’Administration de l’environnement, de la nature
et de la gestion de la terre et des eaux, du département de l’environnement et de l’infrastructure.

CHAPITRE 9. — Des dispositions finales et abrogatoires
Art. 9.1. § 1er. Sont abrogés :
1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 assimilant certains déchets ménagers aux déchets spéciaux

et aux déchets industriels tels que définis à l’article 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 portant des mesures détaillées sur la notification et la
déclaration de déchets, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982;

3° l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des
laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par
l’arrêté de l’Exécutif flamand du 18 novembre 1992;

4° l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant les conditions de constitution et d’exploitation d’une
base de données auprès de l’Openbare Afvalstoffenmaatschappij pour la Région flamande;

5° l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant des règles précises sur le mode et les conditions
d’échantillonnage en vue de l’exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985;

6° l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 portant des règles générales d’élimination des déchets
ménagers au moyen de chaudières dans les immeubles à appartements;

7° l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 fixant les conditions générales de collecte des déchets;
8° l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à la fixation des conditions générales en vigueur

pour l’élimination de déchets ménagers dangereux, modifié par l’arrêté ministériel du 30 novembre 1992 et par les
arrêtés du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 et du 1er février 1995;

9° l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 désignant, pour la Région flamande, les fonctionnaires de
l’Openbare Afvalstoffenmaatschappij chargés de la surveillance et du contrôle à exécuter en application du décret du
2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992;

10° l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant plus précisément les notions d’élimination et
d’application utile des déchets;

11° l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant les déchets dangereux, tel que modifié par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

12° l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures détaillées concernant l’importation
et l’exportation de déchets, modifié par l’arrêté du 24 mai 1995;

13° l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant des règles détaillées en matière d’agrément des
collecteurs et d’enregistrement des transporteurs de déchets.

§ 2. L’article 1er, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 fixant des mesures détaillées sur les
taxes écologiques à prélever sur les déchets solides, est annulé.

§ 3. L’article 5.2.2.8.3. de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et
sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement, tel que modifié par les arrêtés du 6 septembre 1995, du
26 juin 1996 et du 3 juin 1997, est supprimé.

Art. 9.2. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date
de publication au Moniteur Belge, à l’exception des dispositions du chapitre 4 et des annexes 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et
4.3 dans la mesure où celles-ci se rapportent aux déchets dangereux utilisés en tant que matériau secondaire, qui entrent
en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de publication au Moniteur belge.

Art. 9.3. Le Ministre flamand, ayant l’environnement dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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Annexe 1.2.1

CATALOGUE DES DECHETS
Catalogue européen des déchets (CED)

TABLE DES MATIERES
Remarques générales

Introduction Catégories de déchets

01 00 00 Déchets provenant de l’exploration et de l’exploitation des mines, et des carrières, et de la préparation
et du traitement ultérieur de minérais

02 00 00 Déchets provenant de la production primaire de l’agriculture, de l’horticulture, de la chasse, de la
pêche, de l’aquaculture, de la préparation et de la transformation des aliments

03 00 00 Déchets provenant de la transformation du bois, de la production de papier, de carton, de pâte à
papier, de panneaux et de meubles

04 00 00 Déchets provenant des industries du cuir et du textile

05 00 00 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement
pyrolytique du charbon

06 00 00 Déchets des procédés de la chimie minérale

07 00 00 Déchets des procédés de la chimie organique

08 00 00 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation (FFDU) de
produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d’impression

09 00 00 Déchets provenant de l’industrie photographique

10 00 00 Déchets inorganiques provenant des procédés thermiques

11 00 00 Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux,
et de l’hydrométallurgie des métaux non ferreux

12 00 00 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique de surface des métaux et matières
plastiques

13 00 00 Huiles usées (sauf huiles comestibles et catégories 05 00 00 et 12 00 00)

14 00 00 Déchets provenant de substances organiques employées comme solvants (sauf catégories 07 00 00 et
08 00 00)

15 00 00 Emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non
spécifiés ailleurs)

16 00 00 Déchets non décrits ailleurs dans le catalogue

17 00 00 Déchets de construction et de démolition (y compris la construction routière)

18 00 00 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de
cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)

19 00 00 Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des stations d’épuration des eaux usées
hors site et de l’industrie de l’eau

20 00 00 Déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des adminis-
trations, y compris les fractions collectées séparément

REMARQUES GENERALES
1° Ce catalogue des déchets s’applique à tous les déchets, qu’ils soient destinés à des opérations d’élimination ou

de valorisation.
2° La lecture d’un code individuel de déchets du catalogue de déchets ne doit pas être isolée des divers catégories

et groupes dans lesquels elle s’inscrit.

INTRODUCTION : CATEGORIES DE DECHETS
(annexe I de la directive UE 75/442/CEE du 15 juillet 1975

relative aux déchets, modifiée par le directive UE 91/156/CEE du 18 mars 1991)

Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après;

Q2 Produits hors normes;

Q3 Produits périmés;

Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, compris toute matière,
équipement, etc., contaminés par suite de l’incident en question;

Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d’activités volontaires (par exemple résidus d’opérations
de nettoyage, matériaux d’emballage, conteneurs, etc.);

Q6 Eléments inutisables (par exemple batteries hors d’usage, catalyseurs épuisés, etc.);

Q7 Substances devenues impropres à l’utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés,
sels de trempe épuisés, etc.);

Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.);
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Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air,
filtres usés, etc.);

Q10 Résidus d’usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.);

Q11 Résidus d’extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d’exploitation
minière ou pétrolière, etc.);

Q12 Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.);

Q13 Toute matière, substance ou produit dont l’utilisation est interdite par la loi;

Q14 Produits qui n’ont pas ou plus d’utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par
l’agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.);

Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d’activités de remise en état de terrains;

Q16 Toute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci-dessus.

01 00 00 DECHETS PROVENANT DE L’EXPLORATION ET DE L’EXPLOITATION DES MINES, ET DES
CARRIERES, ET DE LA PREPARATION ET DU TRAITEMENT ULTERIEUR DE MINERAIS

01 01 00 déchets provenant de l’extraction des minéraux

01 01 01 déchets provenant de l’extraction des minéraux métalliques

01 01 02 déchets provenant de l’extraction des minéraux non métalliques

01 02 00 déchets provenant de la préparation des minéraux

01 02 01 déchets provenant de la préparation des minéraux métalliques

01 02 02 déchets provenant de la préparation des minéraux non métalliques

01 03 00 déchets provenant de la transformation physique et chimique ultérieure des minéraux métalliques

01 03 01 stériles

01 03 02 déchets de poussières et de poudres

01 03 03 boues rouges issues de la production d’alumine

01 03 99 déchets non spécifiés ailleurs

01 04 00 déchets provenant de la transformation ultérieure physique et chimique des minéraux non métalliques

01 04 01 déchets de graviers et débris de pierres

01 04 02 déchets de sable et d’argile

01 04 03 déchets sous forme de poussières et de poudres

01 04 04 déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux

01 04 05 déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux

01 04 06 déchets provenant de la taille et du sciage des pierres

01 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

01 05 00 boues de forage et autres déchets de forage

01 05 01 boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 02 boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum

01 05 03 boues et autres déchets de forage contenant des chlorures

01 05 04 boues et autres déchets de forage contenant de l’eau douce

01 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 00 00 DECHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE L’AGRICULTURE, DE L’HORTI-
CULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE, DE L’AQUACULTURE, DE LA PREPARATION ET DE
LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01 00 déchets provenant de la production primaire

02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02 déchets de tissus animaux

02 01 03 déchets de tissus végétaux

02 01 04 déchets de matières plastiques (à l’exclusion des emballages)

02 01 05 déchets agrochimiques

02 01 06 fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site

02 01 07 déchets provenant de l’exploitation des ressources forestières

02 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 02 00 déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres
aliments d’origine animale

02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02 déchets de tissus animaux
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02 02 03 matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 03 00 déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des
huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac

02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 02 déchets d’agents de conservation

02 03 03 déchets de l’extraction aux solavants

02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 99 déchets nons spécifiés ailleurs

02 04 00 déchets de la transformation du sucre

02 04 01 terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02 carbonate de calcium déclassé

02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 05 00 déchets provenant de l’industrie des produits laitiers

02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 06 00 déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02 déchets d’agents de conservation

02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 07 00 déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01 déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02 déchets de la distillation de l’alcool

02 07 03 déchets de traitements chimiques

02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

03 00 00 DECHETS PROVENANT DE LATRANSFORMATION DU BOIS, DE LAPRODUCTION DE PAPIER,
DE CARTON, DE PÂTE A PAPIER, DE PANNEAUX ET DE MEUBLES

03 01 00 déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01 déchets d’écorce et de liège

03 01 02 sciure de bois

03 01 03 copeaux, chutes, déchets de bois, de panneaux de particules et de placages de bois

03 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

03 02 00 déchets des produits de protection du bois

03 02 01 composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02 composés organochlorés de protection du bois

03 02 03 composés organométalliques de protection du bois

03 02 04 composés inorganiques de protection du bois

03 03 00 déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01 écorce

03 03 02 lie et liqueurs vertes (provenant du traitement des liqueurs noires)

03 03 03 boues de blanchiment provenant des procédés à l’hypochlorite et au chlore

03 03 04 boues de blanchiment provenant d’autres procédés de blanchiment

03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 06 boues de papier et de fibre

03 03 07 refus provenant du recyclage du papier et du carton

03 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
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04 00 00 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE

04 01 00 déchets de l’industrie du cuir

04 01 01 déchets d’écharnage et refentes

04 01 02 résidus de pelanage

04 01 03 déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04 liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05 liqueur de tannage sans chrome

04 01 06 boues contenant du chrome

04 01 07 boues sans chrome

04 01 08 déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage)
contenant du chrome

04 01 09 déchets provenant de l’habillage et des finitions

04 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

04 02 00 déchets de l’industrie textile

04 02 01 fibres textiles non ouvrées et autres substances fibreuses naturelles essentiellement d’origine végétale

04 02 02 fibres textiles non ouvrées essentiellement d’origine animale

04 02 03 fibres textiles non ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques

04 02 04 fibres textiles non ouvrées mélangées avant filage et tissage

04 02 05 fibres textiles ouvrées essentiellement d’origine végétale

04 02 06 fibres textiles ouvrées essentiellement d’origine animale

04 02 07 fibres textiles ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques

04 02 08 fibres textiles ouvrées en mélange

04 02 09 matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

04 02 10 matière organique issue de produits naturels (par exemple graisse, cire)

04 02 11 déchets halogénés provenant de l’habillage et des finitions

04 02 12 déchets non halogénés provenant de l’habillage et des finitions

04 02 13 teintures et pigments

04 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

05 00 00 DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ
NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01 00 boues et déchets solides contenant des hydrocarbures

05 01 01 boues provenant du traitement in situ d’effluents

05 01 02 boues de dessalage

05 01 03 boues de fond de cuves

05 01 04 boues d’alkyles acides

05 01 05 hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06 boues provenant des équipements et des opérations de maintenance

05 01 07 goudrons acides

05 01 08 autres goudrons et bitumes

05 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

05 02 00 boues et déchets solides ne contenant pas d’hydrocarbures

05 02 01 boues du traitement de l’eau d’alimentation des chaudières

05 02 02 déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

05 03 00 catalyseurs usés

05 03 01 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

05 03 02 autres catalyseurs usés

05 04 00 argiles de filtration usées

05 04 01 argiles de filtration usées

05 05 00 déchets de désulfuration des hydrocarbures

05 05 01 déchets contenant du soufre

05 05 99 déchets non spécifiés ailleurs
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05 06 00 déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01 goudrons acides

05 06 02 asphalte

05 06 03 autres goudrons

05 06 04 déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

05 07 00 déchets provenant de la purification du gaz naturel

05 07 01 boues contenant du mercure

05 07 02 déchets contenant du soufre

05 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

05 08 00 déchets provenant de la régénération de l’huile

05 08 01 argiles de filtration usées

05 08 02 goudrons acides

05 08 03 autres goudrons

05 08 04 déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l’huile

05 08 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 00 00 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE

06 01 00 déchets de solutions acides

06 01 01 acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02 acide chlorhydrique

06 01 03 acide fluorhydrique

06 01 04 acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05 acide nitrique et acide nitreux

06 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 02 00 déchets de solutions alcalines

06 02 01 hydroxyde de calcium

06 02 02 soude

06 02 03 ammoniaque

06 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 03 00 déchets de sels et leurs solutions

06 03 01 carbonates (sauf 02 04 02 et 19 10 03)

06 03 02 solutions salines contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures

06 03 03 sels solides contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures

06 03 04 solutions salines contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures

06 03 05 sels solides contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures

06 03 06 solutions salines contenant des phosphates et sels solides dérivés

06 03 07 phosphates et sels solides dérivés

06 03 08 solutions salines contenant des nitrates et composés dérivés

06 03 09 sels solides contenant des nitrures (nitrométalliques)

06 03 10 sels solides contenant de l’ammonium

06 03 11 sels et solutions contenant des cyanures

06 03 12 sels et solutions contenant des composés organiques

06 03 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 04 00 déchets contenant des métaux

06 04 01 oxydes métalliques

06 04 02 sels métalliques (sauf 06 03 00)

06 04 03 déchets contenant de l’arsenic

06 04 04 déchets contenant du mercure

06 04 05 déchets contenant d’autres métaux lourds

06 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 05 00 boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 01 boues provenant du traitement in situ des effluents
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06 06 00 déchets provenant de la chimie du soufre (production et transformation) et des procédés de
désulfuration

06 06 01 déchets contenant du soufre

06 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 07 00 déchets provenant de la chimie des halogènes

06 07 01 déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse

06 07 02 déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 08 00 déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium

06 08 01 déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium

06 09 00 déchets provenant de la chimie du phosphore

06 09 01 phosphogypse

06 09 02 scories phosphoriques

06 09 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 10 00 déchets provenant de la chimie de l’azote et de la production d’engrais

06 10 01 déchets provenant de la chimie de l’azote et de la production d’engrais

06 11 00 déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et desopacifiants

06 11 01 gypse provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 12 00 déchets provenant de la production, de l’utilisation et de la régénération des catalyseurs

06 12 01 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

06 12 02 autres catalyseurs usés

06 13 00 déchets d’autres procédés de la chimie minérale

06 13 01 pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois

06 13 02 charbon actif usé (sauf 06 07 02)

06 13 03 noir de carbone

06 13 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 00 00 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01 00 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits
organiques de base

07 01 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 01 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 05 catalysateurs usés contenant des métaux précieux

07 01 06 autres catalyseurs usés

07 01 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 02 00 déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 02 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 05 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

07 02 06 autres catalyseurs usés

07 02 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés
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07 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 03 00 déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf 06 11 00)

07 03 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 03 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 05 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

07 03 06 autres catalyseurs usés

07 03 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 04 00 déchets provenant de la FFDU des pesticides organiques (sauf 02 01 05)

07 04 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 04 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 05 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

07 04 06 autres catalyseurs usés

07 04 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 05 00 déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01 eaux de lavage et liquers mères aqueuses

07 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 05 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 05 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

07 05 06 autres catalyseurs usés

07 05 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 06 00 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 06 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 05 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

07 06 06 autres catalyseurs usés

07 06 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

07 07 00 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques
non spécifiés ailleurs

07 07 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
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07 07 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

07 07 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 05 catalyseurs usés contenant des métaux précieux

07 07 06 autres catalyseurs usés

07 07 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

08 00 00 DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION
ET DE L’UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET
EMAUX VITRIFIES), MASTICS ET ENCRES D’IMPRESSION

08 01 00 déchets provenant de la FFDU de peintures et vernis

08 01 01 déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

08 01 02 déchets de peintures et vernis sans solvants halogénés

08 01 03 déchets de peintures et vernis à l’eau

08 01 04 déchets de peintures en poudre

08 01 05 peintures et vernis séchés

08 01 06 boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

08 01 07 boues provenant du décapage de peinturess et vernis sans solvants halogénés

08 01 08 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis

08 01 09 déchets du décapage de peintures ou vernis (sauf 08 01 05 et 08 01 06)

08 01 10 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis

08 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

08 02 00 déchets provenant de la FFDU d’autres produits de revêtement (y compris émaux)

08 02 01 déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02 boues aqueuses contenant des émaux

08 02 03 suspensions aqueuses contenant des émaux

08 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

08 03 00 déchets provenant de la FFDU d’encres d’impression

08 03 01 déchets d’encre contenant des solvants halogénés

08 03 02 déchets d’encre sans solvants halogénés

08 03 03 déchets provenant d’encre à l’eau

08 03 04 encre séchée

08 03 05 boues d’encre contenant des solvants halogénés

08 03 06 boues d’encre sans solvants halogénés

08 03 07 boues aqueuses contenant de l’encre

08 03 08 déchet liquide aqueux contenant de l’encre

08 03 09 déchets de toner d’impression (y compris les cartouches)

08 03 99 déchets non spécifiés ailleurs

08 04 00 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d’étanchéité)

08 04 01 déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés

08 04 02 déchets de colles et mastics sans solvants halogénés

08 04 03 déchets provenant de colles et mastics à l’eau

08 04 04 colles et mastics séchés

08 04 05 boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés

08 04 06 boues de colles et mastics sans solvants halogénés

08 04 07 boues aqueuses contenant des colles et mastics

08 04 08 déchet liquide aqueux contenant des colles et mastics

08 04 99 déchets non spécifiés ailleurs
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09 00 00 DECHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01 00 déchets de l’industrie photographique

09 01 01 bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02 bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03 bains de développement solvantés

09 01 04 bains de fixation

09 01 05 bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06 déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets des photographiques

09 01 07 pellicules et papiers photographiques contenant de l’argent ou des composés de l’argent

09 01 08 pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l’argent

09 01 09 appareils photographiques à usage unique contenant des piles

09 01 10 appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 00 00 DECHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCEDES THERMIQUES

10 01 00 déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf 19 00 00)

10 01 01 mâchefers

10 01 02 cendres volantes de charbon

10 01 03 cendres volantes de tourbe

10 01 04 cendres volantes de fuel

10 01 05 déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 06 autres déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 01 07 boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 08 autres boues provenant de l’épuration des fumées

10 01 09 acide sulfurique

10 01 10 catalyseurs usés provenant par exemple de l’élimination des Nox

10 01 11 boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières

10 01 12 revêtements de fours et réfractaires usés

10 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 02 00 déchets provenant de l’industrie sidérurgique

10 02 01 déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d’aciéries

10 02 02 laitiers non traités

10 02 03 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 02 04 boues provenant de l’épuration des fumées

10 02 05 autres boues

10 02 06 revêtements et réfractaires usés

10 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 03 00 déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium

10 03 01 goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes

10 03 02 déchets d’anodes

10 03 03 écumes

10 03 04 scories de première fusion/crasses blanches

10 03 05 poussières d’alumine

10 03 06 bandes de carbone usé et matériaux ignifuges provenant de l’électrolyse

10 03 07 vieilles brasques

10 03 08 scories salées de seconde fusion

10 03 09 crasses noires de seconde fusion

10 03 10 déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires

10 03 11 poussières de filtration des fumées

10 03 12 autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses)

10 03 13 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 03 14 boues provenant de l’épuration des fumées

10 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
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10 04 00 déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 scories (première et seconde fusion)

10 04 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 04 03 arséniate de calcium

10 04 04 poussières de filtration des fumées

10 04 05 autres fines et poussières

10 04 06 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 04 07 boues provenant de l’épuration des fumées

10 04 08 revêtements et réfractaires usés

10 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 05 00 déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01 scories (première et seconde fusion)

10 05 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 05 03 poussières de filtration des fumées

10 05 04 autres fines et poussières

10 05 05 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 05 06 boues provenant de l’épuration des fumées

10 05 07 revêtements et réfractaires usés

10 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 06 00 déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 01 scories (première et seconde fusion)

10 06 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 06 03 poussières de filtration des fumées

10 06 04 autres fines et poussières

10 06 05 déchet du raffinage électrolytique

10 06 06 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 06 07 boues provenant de l’épuration des fumées

10 06 08 revêtements et réfractaires usés

10 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 07 00 déchets provenant de la pyrométallurgie de l’argent, de l’or et du platine

10 07 01 scories (première et seconde fusion)

10 07 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 07 03 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 07 04 autres fines et poussières

10 07 05 boues provenant de l’épuration des fumées

10 07 06 revêtements et réfractaires usés

10 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 08 00 déchets provenant de la pyrométallurgie d’autres métaux non ferreux

10 08 01 scories (première et seconde fusion)

10 08 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 08 03 poussières de filtration des fumées

10 08 04 autres fines et poussières

10 08 05 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 08 06 boues provenant de l’épuration des fumées

10 08 07 revêtements et réfractaires usés

10 08 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 09 00 déchets de fonderie de metaux ferreux

10 09 01 noyaux et moules de fonderie contenant les liants organiques n’ayant pas subi la coulée

10 09 02 noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée

10 09 03 laitiers de four de fonderie

10 09 04 poussières de four de fonderie

10 09 99 déchets non spécifiés ailleurs
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10 10 00 déchets de fonderie de métaux non ferreux

10 10 01 noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques n’ayant pas subi la coulée

10 10 02 noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée

10 10 03 laitiers de four de fonderie

10 10 04 poussières de four de fonderie

10 10 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 11 00 déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers

10 11 01 déchets de préparation avant cuisson

10 11 02 déchets de verre

10 11 03 déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 04 poussières de filtration des fumées

10 11 05 autres fines et poussières

10 11 06 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 11 07 boues provenant de l’épuration des fumées

10 11 08 revêtements et réfractaires usés

10 11 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 12 00 déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de
construction

10 12 01 déchets de préparation avant cuisson

10 12 02 poussières de filtration des fumées

10 12 03 autres fines et poussières

10 12 04 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 12 05 boues provenant de l’épuration des fumées

10 12 06 moules déclassés

10 12 07 revêtements et réfractaires usés

10 12 99 déchets non spécifiés ailleurs

10 13 00 déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d’articles et produits dérivés

10 13 01 déchets de préparation avant cuisson

10 13 02 déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment

10 13 03 déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment

10 13 04 déchets de calcination et d’hydratation de la chaux

10 13 05 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 13 06 autres fines et poussières

10 13 07 boues provenant de l’épuration des fumées

10 13 08 revêtements et réfractaires usés

10 13 99 déchets non spécifiés ailleurs

11 00 00 DECHETS INORGANIQUES CONTENANT DES METAUX, PROVENANT DU TRAITEMENT ET
DU REVETEMENT DES METAUX, ET DE L’HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX

11 01 00 déchets liquides et boues provenant du traitement et du revêtement des métaux (par exemple
procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, gravure, phosphatation et de
dégraissage alcalin)

11 01 01 déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome

11 01 02 déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds

11 01 03 déchets non cyanurés contenant du chrome

11 01 04 déchets non cyanurés ne contenant pas de chrome

11 01 05 solutions de décapage acide

11 01 06 acides non spécifiés ailleurs

11 01 07 alcalis non spécifiés ailleurs

11 01 08 boues de phosphatation

11 02 00 déchets et boues provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 01 boues provenant de l’hydrométallurgie du cuivre

11 02 02 boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 02 03 déchets provenant de la production d’anodes pour les procédés d’électrolyse aqueuse
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11 02 04 boues non spécifiées par ailleurs

11 03 00 boues et solides provenant de la trempe

11 03 01 déchets cyanurés

11 03 02 autres déchets

11 04 00 autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs

11 04 01 autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs

12 00 00 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT MECANIQUE DE
SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES

12 01 00 déchets provenant de la mise en forme (forge, soudure, presse, étirage, tournage, découpe, fraisage)

12 01 01 limaille et chutes de métaux ferreux

12 01 02 autres particules de métaux ferreux

12 01 03 limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04 autres particules de métaux non ferreux

12 01 05 particules de matières plastiques

12 01 06 huiles d’usinage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsion)

12 01 07 huiles d’usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d’émulsion)

12 01 08 émulsions d’usinage, contenant des halogènes

12 01 09 émulsions d’usinage, sans halogènes

12 01 10 huiles d’usinage de synthèse

12 01 11 boues d’usinage

12 01 12 déchets de cires et graisses

12 01 13 déchets de soudure

12 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

12 02 00 déchets du traitement mécanique des surfaces (grenaillage, meulage, affutage, polissage)

12 02 01 déchets de grenaillage

12 02 02 boues provenant du meulage et de l’affûtage

12 02 03 boues de polissage

12 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

12 03 00 déchets provenant du dégraissage à l’eau et à la vapeur (sauf catégorie 11 00 00)

12 03 01 liquides aqueux de nettoyage

12 03 02 déchets du dégraissage à la vapeur

13 00 00 HUILES USEES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATEGORIES 05 00 00 ET 12 00 00)

13 01 00 huiles hydrauliques et liquides de fein usés

13 01 01 huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT

13 01 02 autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)

13 01 03 huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)

13 01 04 autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05 huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 06 huiles hydrauliques minérales

13 01 07 autres huiles hydrauliques

13 01 08 liquides de frein

13 02 00 huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification usées

13 02 01 huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification chlorées

13 02 02 huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification non chlorées

13 02 03 autres huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification

13 03 00 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides usés

13 03 01 huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT

13 03 02 autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés

13 03 03 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés

13 03 04 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse

13 03 05 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d’origine minérale
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13 04 00 hydrocarbures de fond de cale

13 04 01 hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale

13 04 02 hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03 hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation

13 05 00 contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01 déchets solides provenant de séparateurs eau-hydrocarbures

13 05 02 boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03 boues provenant de déshuileurs

13 05 04 boues ou émulsions de dessalage

13 05 05 autres émulsions

13 06 00 huiles usées non spécifiées par ailleurs

13 06 01 huiles usées non spécifiées par ailleurs

14 00 00 DECHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYEES COMME SOLVANTS
(SAUF CATEGORIES 07 00 00 ET 08 00 00)

14 01 00 déchets provenant du dégraissage des métaux et de l’entretien des machines

14 01 01 chlorofluorocarbones

14 01 02 autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 01 03 autres solvants et mélanges de solvants

14 01 04 mélanges aqueux de solvants halogénés

14 01 05 mélanges aqueux de solvants non halogénés

14 01 06 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 01 07 boues ou déchets solides sans solvants halogénés

14 02 00 déchets provenant du nettoyage des textiles et dégraissage de produits naturels

14 02 01 solvants et mélanges de solvants halogénés

14 02 02 mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés

14 02 03 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 02 04 boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

14 03 00 déchets provenant de l’industrie électronique

14 03 01 chlorofluorocarbones

14 03 02 autres solvants halogénes

14 03 03 solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés

14 03 04 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 03 05 boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

14 04 00 déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d’aérosols et de mousses

14 04 01 chlorofluorocarbones

14 04 02 autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 04 03 autres solvants et mélanges de solvants

14 04 04 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 04 05 boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

14 05 00 déchets provenant de la récupération de solvants et de réfrigérants (culots de distillation)

14 05 01 chlorofluorocarbones

14 05 02 autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 05 03 autres solvants et mélanges de solvants

14 05 04 boues contenant des solvants halogénés

14 05 05 boues contenant d’autres solvants

15 00 00 EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS ET VETE-
MENTS DE PROTECTION (NON SPECIFIES AILLEURS)

15 01 00 emballages

15 01 01 emballages en papier/carton

15 01 02 emballages en matières plastiques

15 01 03 emballages en bois

15 01 04 emballages métalliques
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15 01 05 emballages composites

15 01 06 mélanges

15 02 00 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection

15 02 01 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection

16 00 00 DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LE CATALOGUE

16 01 00 véhicules retirés de la circulation

16 01 01 catalyseurs retirés des véhicules, contenant des métaux précieux

16 01 02 autres catalyseurs retirés des véhicules

16 01 03 pneus usés

16 01 04 véhicules au rebut

16 01 05 fractions légères provenant du découpage des automobiles

16 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

16 02 00 équipements mis au rebut et déchets de broyage

16 02 01 transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT

16 02 02 autres équipements électroniques mis au rebut (par exemple circuits imprimés)

16 02 03 équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

16 02 04 équipements mis au rebut contenant de l’amiante libre

16 02 05 autres équipements mis au rebut

16 02 06 déchets provenant de l’industrie de transformation de l’amiante

16 02 07 déchets provenant de l’industrie de transformation des matières plastiques

16 02 08 résidus de broyage

16 03 00 loupés de fabrication

16 03 01 loupés de fabrication d’origine minérale

16 03 02 loupés de fabrication d’origine organique

16 04 00 déchets d’explosifs

16 04 01 déchets de munitions

16 04 02 déchets de feux d’artifice

16 04 03 autres déchets d’explosifs

16 05 00 produits chimiques et gaz en récipients

16 05 01 gaz industriels en bouteilles à haute pression, bouteilles de gaz à basse pression et aérosols industriels
(y compris les halogènes)

16 05 02 autres déchets contenant des produits chimiques inorganiques, par exemple produits chimiques de
laboratoire non spécifiés ailleurs, poudres d’extincteurs

16 05 03 autres déchets contenant des produits chimiques organiques, par exemple produits chimiques de
laboratoire non spécifiés ailleurs

16 06 00 piles et accumulateurs

16 06 01 accumulateurs au plomb

16 06 02 accumulateurs Ni-Cd

16 06 03 piles sèches au mercure

16 06 04 piles alcalines

16 06 05 autres piles et accumulateurs

16 06 06 électrolyte de piles et accumulateurs

16 07 00 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport et de stockage (sauf catégories 05 00 00 et
12 00 00)

16 07 01 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques

16 07 02 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures

16 07 03 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des
hydrocarbures

16 07 04 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits
chimiques

16 07 05 déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques

16 07 06 déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures

16 07 07 déchets solides de navires

16 07 99 déchets non spécifiés ailleurs
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17 00 00 DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS LA CONSTRUCTION
ROUTIERE)

17 01 00 béton, briques, tuiles, céramiques et matériaux à base de gypse

17 01 01 béton

17 01 02 briques

17 01 03 tuiles et céramiques

17 01 04 matériaux de construction à base de gypse

17 01 05 matériaux de construction à base d’amiante

17 02 00 bois, verre et matières plastiques

17 02 01 bois

17 02 02 verre

17 02 03 matières plastiques

17 03 00 asphalte, goudron, bitume et produits goudronnés

17 03 01 asphalte contenant du goudron, du bitume

17 03 02 asphalte (sans goudron, bitume)

17 03 03 goudron et produits goudronnés

17 04 00 métaux (y compris leurs alliages)

17 04 01 cuivre, bronze, laiton

17 04 02 aluminium

17 04 03 plomb

17 04 04 zinc

17 04 05 fer et acier

17 04 06 étain

17 04 07 métaux en mélange

17 04 08 câbles

17 05 00 terres et boues de dragage

17 05 01 terres et cailloux

17 05 02 boues de dragage

17 06 00 matériaux d’isolation

17 06 01 matériaux d’isolation contenant de l’amiante

17 06 02 autres matériaux d’isolation

17 07 00 déchets de construction et de démolition en mélange

17 07 01 déchets de construction et de démolition en mélange

18 00 00 DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA RECHER-
CHE ASSOCIEE (SAUF DECHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS
DIRECTEMENT DES SOINS MEDICAUX)

18 01 00 déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de
l’homme

18 01 01 objets piquants et coupants

18 01 02 déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang

18 01 03 autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection

18 01 04 déchets dont la collecte et l’élimination ne nécissitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

18 01 05 produits chimiques et médicaments mis au rebut

18 02 00 déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des
animaux

18 02 01 objets piquant et coupants

18 02 02 autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection

18 02 03 déchets dont la collecte et l’élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection

18 02 04 produits chimiques mis au rebut
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19 00 00 DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS, DES STATIONS
D’EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE L’INDUSTRIE DE L’EAU

19 01 00 déchets de l’incinération ou de la pyrolyse des déchets municipaux et déchets assimilés provenant des
commerces, des industries et des administrations

19 01 01 mâchefers et vitrifiat

19 01 02 déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 03 cendres volantes

19 01 04 cendres sous chaudière

19 01 05 gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées

19 01 06 déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07 déchets secs de l’épuration des fumées

19 01 08 déchets de pyrolyse

19 01 09 catalyseurs usés provenant par exemple de l’élimination des NOx

19 01 10 charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées

19 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

19 02 00 déchets provenant des traitements physico-chimiques spécifiques des déchets industriels (par exemple
déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 01 boues d’hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d’insolubilisation des
métaux

19 02 02 déchets prémélangés pour élimination finale

19 03 00 déchets stabilisés/solidifiés

19 03 01 déchets stabilisés/solidifiés avec des liants hydrauliques

19 03 02 déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques

19 03 03 déchets stabilisés par traitement bilogique

19 04 00 déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 01 déchets vitrifiés

19 04 02 cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 phase solide non vitrifiée

19 04 04 déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifés

19 05 00 dechets de compostage

19 05 01 fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02 fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03 compost déclassé

19 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

19 06 00 déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

19 06 01 boues de traitement anaérobie de déchets municipaux et assimilés

19 06 02 boues de traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux

19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

19 07 00 lixiviats de décharge

19 07 01 lixiviats de décharge

19 08 00 déchets provenant d’installations de traitement d’eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01 déchets de dégrillage

19 08 02 déchets de désablage

19 08 03 mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usée

19 08 04 boues provenant du traitement des eaux usées industrielles

19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

19 08 06 résines échangeuses d’ions saturées ou usées

19 08 07 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions

19 08 99 déchets non spécifiés ailleurs

19 09 00 déchets provenant de la préparation d’eau potable ou d’eau à usage industriel

19 09 01 déchets solides de première filtration et de dégrillage

19 09 02 boues de clarification d’eau

19 09 03 boues de décarbonatation
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19 09 04 charbon actif usé

19 09 05 résines échangeuses d’ions saturées ou usées

19 09 06 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions

19 09 99 déchets non spécifiés ailleurs

20 00 00 DECHETS MUNICIPAUX ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES
INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPARE-
MENT

20 01 00 fractions collectées séparément

20 01 01 papier et carton

20 01 02 verre

20 01 03 petits déchets en matières plastiques

20 01 04 autres matières plastiques

20 01 05 petits métaux (boı̂tes de conserve, etc.)

20 01 06 autres métaux

20 01 07 bois

20 01 08 déchets organiques de cuisines compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration)

20 01 09 huile et matière grasse

20 01 10 vêtements

20 01 11 textiles

20 01 12 peinture, encres, colles et résines

20 01 13 solvants

20 01 14 acides

20 01 15 déchets basiques

20 01 16 détergents

20 01 17 produits chimiques de la photographie

20 01 18 médicaments

20 01 19 pesticides

20 01 20 piles et accumulateurs

20 01 21 tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

20 01 22 aérosols

20 01 23 équipements contenant des chlorofluorocarbons

20 01 24 équipements électroniques (par exemple circuits imprimés)

20 02 00 déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01 fraction compostable

20 02 02 terre et pierres

20 02 03 autres déchets non compostables

20 03 00 autres déchets municipaux

20 03 01 déchets municipaux en mélange

20 03 02 déchets de marchés

20 03 03 déchets de nettoyage des rues

20 03 04 boues de fosses septiques

20 03 05 véhicules retirés de la circulation

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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Annexe 2.4.1.1

METHODES DE TEST A UTILISER
POUR LA DETERMINATION DES PROPRIETES VISEES A L’ARTICLE 2.4.1, § 1er DU VLAREA

(Annexe V à la Directive CE 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances
dangereuses, telle qu’elle a été modifiée à plusieurs reprises)

A. Méthodes pour la détermination des propriétés physico-chimiques :
Voir Journal officiel L 1992, n° 383A
B. Méthodes pour la détermination de la toxicité :
Voir Journal officiel L 1993, n° 133
et les modifications au Journal officiel L 1993, n° 110A
C. Méthodes pour la détermination de l’écotoxicité :
Voir Journal officiel L 1998, n° 133
et les modifications au Journaux officiels L 1992, n° 154 et L 1992, n° 383A.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif

à la prévention et à la gestion des déchets,
Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 2.4.1.2

LISTE DE DECHETS DANGEREUX
Remarques générales

1° Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres
pour les déchets et par les codes à deux et quatre chiffres pour les titres des catégories.

2° L’inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas.
L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition de déchet figurant à l’article 2, 1° du décret sur
les déchets.

Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

02 00 00 DECHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE L’AGRICULTURE, DE L’HORTI-
CULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PECHE, DE L’AQUACULTURE, DE LA PREPARATION ET DE
LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01 00 déchets provenant de la production primaire

02 01 05 déchets agrochimiques

03 00 00 DECHETS PROVENANT DE LATRANSFORMATION DU BOIS, DE LAPRODUCTION DE PAPIER,
DE CARTON, DE PATE A PAPIER, DE PANNEAUX ET DE MEUBLES

03 02 00 déchets des produits de protection du bois

03 02 01 composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02 composés organochlorés de protection du bois

03 02 03 composés organométalliques de protection du bois

03 02 04 composés inorganiques de portection du bois

04 00 00 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE

04 01 00 déchets de l’industrie du cuir

04 01 03 déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 02 00 déchets de l’industrie textile

04 02 11 déchets halogénés provenant de l’habillage et des finitions

05 00 00 DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ
NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01 00 boues et déchets solides contenant des hydrocarbures

05 01 03 boues de fond de cuves

05 01 04 boues d’alkyles acides

05 01 05 hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 07 goudrons acides

05 01 08 autres goudrons et bitumes

05 04 00 argiles de filtration usées
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

05 04 01 argiles de filtration usées

05 06 00 déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01 goudrons acides

05 06 03 autres goudrons

05 07 00 déchets provenant de la purification du gaz naturel

05 07 01 boues contenant du mercure

05 08 00 déchets provenant de la régénération de l’huile

05 08 01 argiles de filtration usées

05 08 02 goudrons acides

05 08 03 autres goudrons

05 08 04 déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l’huile

06 00 00 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE

06 01 00 déchets de solutions acides

06 01 01 acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02 acide chlorhydrique

06 01 03 acide fluorhydrique

06 01 04 acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05 acide nitrique et acide nitreux

06 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 02 00 déchets de solutions alcalines

06 02 01 hydroxyde de calcium

06 02 02 soude

06 02 03 ammoniaque

06 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

06 03 00 déchets de sels et leurs solutions

06 03 11 sels et solutions contenant des cyanures

06 04 00 déchets contenant des métaux

06 04 02 sels métalliques (sauf 06 03 00)

06 04 03 déchets contenant de l’arsenic

06 04 04 déchets contenant du mercure

06 04 05 déchets contenant d’autres métaux lourds

06 07 00 déchets provenant de la chimie des halogènes

06 07 01 déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse

06 07 02 déchets du charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 13 00 déchets d’autres procédés de la chimie minérale

06 13 01 pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois

06 13 02 charbon actif usé (sauf 06 07 02)

07 00 00 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01 00 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits
organiques de base

07 01 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs organiques

07 01 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 00 déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

07 02 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 00 déchets provenant de la FFDU de teinture et pigments organiques (sauf 06 11 00)

07 03 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 00 déchets provenant de la FFDU des pesticides organiques (sauf 02 01 05)

07 04 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 00 déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 00 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 00 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques
non spécifiés ailleurs

07 07 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07 résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08 autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09 gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10 autres gâteaux de filtration et absorbants usés

08 00 00 DECHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PRODUITS DE REVETEMENT (PEINTURES, VERNIS ET
EMAUX VITRIFIES), MASTICS ET ENCRES D’IMPRESSION

08 01 00 déchets provenant de la FDDU de peintures et vernis

08 01 01 déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

08 01 02 déchets de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés

08 01 06 boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

08 01 07 boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés

08 03 00 déchets provenant de la FFDU d’encres d’impression

08 03 01 déchets d’encre contenant des solvants halogénés

08 03 02 déchets d’encre contenant des solvants non halogénés

08 03 05 boues d’encre contenant des solvants halogénés

08 03 06 boues d’encre contenant des solvants non halogénés

08 04 00 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d’étanchéité)

08 04 01 déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés

08 04 02 déchets de colles et mastics contenant des solvants non halogénés

08 04 05 boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés

08 04 06 boues de colles et mastics contenant des solvants non halogénés

09 00 00 DECHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01 00 déchets de l’industrie photographique

09 01 01 bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02 bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03 bains de développement solvants

09 01 04 bains de fixation

09 01 05 bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06 déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

10 00 00 DECHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCEDES THERMIQUES

10 01 00 déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf 19 00 00)

10 01 04 cendres volantes de fuel

10 01 09 acide sulfurique

10 03 00 déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium

10 03 01 goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes

10 03 03 écumes

10 03 04 scories de première fusion/crasses blanches

10 03 07 vieilles brasques

10 03 08 scories salées de seconde fusion

10 03 09 crasses noires de seconde fusion

10 03 10 déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires

10 04 00 déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 scories (première et seconde fusion)

10 04 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 04 03 arséniate de calcium

10 04 04 poussières de filtration des fumées

10 04 05 autres fines et poussières

10 04 06 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 04 07 boues provenant de l’épuration des fumées

10 05 00 déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01 scories (première et seconde fusion)

10 05 02 crasses et écumes (première et seconde fusion)

10 05 03 poussières de filtration des fumées

10 05 05 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 05 06 boues provenant de l’épuration des fumées

10 06 00 déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 poussières de filtration des fumées
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

10 06 05 déchets du raffinage électrolytique

10 06 06 déchets solides provenant de l’épuration des fumées

10 06 07 boues provenant de l’épuration des fumées

11 00 00 DECHETS INORGANIQUES CONTENANT DES METAUX, PROVENANT DU TRAITEMENT ET
DU REVETEMENT DES METAUX, ET DE L’HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX

11 01 00 déchets liquides et boues provenant du traitement et du revêtement des métaux (par exemple
procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, gravure, phosphatation et de
dégraissage alcalin)

11 01 01 déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome

11 01 02 déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds

11 01 03 déchets non cyanurés contenant du chrome

11 01 05 solutions de décapage acide

11 01 06 acides non spécifiés ailleurs

11 01 07 alcalis non spécifiés ailleurs

11 01 08 boues de phosphatation

11 02 00 déchets et boues provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 02 boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 03 00 boues et solides provenant de la trempe

11 03 01 déchets cyanurés

11 03 02 autres déchets

12 00 00 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT MECANIQUE DE
SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES

12 01 00 déchets provenant de la mise en forme (forge, soudure, presse, étirage, tournage, découpe, fraisage)

12 01 06 huiles d’usage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsion)

12 01 07 huiles d’usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d’émulsion)

12 01 08 émulsions d’usinage, contenant des halogènes

12 01 09 émulsions d’usinage, sans halogènes

12 01 10 huiles d’usinage de synthèse

12 01 11 boues d’usinage

12 01 12 déchets de cires et graisses

12 03 00 déchets provenant du dégraissage à l’eau et à la vapeur (sauf catégorie 11 00 00)

12 03 01 liquides aqueux de nettoyage

12 03 02 déchets du dégraissage à la vapeur

13 00 00 HUILES USEES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATEGORIES 05 00 00 ET 12 00 00)

13 01 00 huiles hydrauliques et liquides de frein usés

13 01 01 huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT

13 01 02 autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)

13 01 03 huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)

13 01 04 autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05 huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 06 huiles hydrauliques minérales

13 01 07 autres huiles hydrauliques

13 01 08 liquides de frein

13 02 00 huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification usées

13 02 01 huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification chlorées

13 02 02 huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification non chlorées

13 02 03 autres huiles moteur, de boı̂te de vitesse et de lubrification

13 03 00 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides usés

13 03 01 huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT

13 03 02 autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés

13 03 03 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

13 03 04 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse

13 03 05 huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d’origine minérale

13 04 00 hydrocarbures de fond de cale

13 04 01 hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale

13 04 02 hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03 hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation

13 05 00 contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01 déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 02 boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03 boues provenant de déshuileurs

13 05 04 boues ou émulsions de dessalage

13 05 05 autres émulsions

13 06 00 huiles usées non spécifiées par ailleurs

13 06 01 huiles usées non spécifiées par ailleurs

14 00 00 DECHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYEES COMME SOLVANTS
(SAUF 07 00 00 ET 08 00 00)

14 01 00 déchets provenant du dégraissage des métaux et de l’entretien des machines

14 01 01 chlorofluorocarbones

14 01 02 autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 01 03 autres solvants et mélanges de solvants

14 01 04 mélanges aqueux de solvants halogénés

14 01 05 mélanges aqueux de solvants non halogénés

14 01 06 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 01 07 boues ou déchets solides sans solvants halogénés

14 02 00 déchets provenant du nettoyage des textiles et dégraissage de produits naturels

14 02 01 solvants et mélanges de solvants halogénés

14 02 02 mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés

14 02 03 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 02 04 boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

14 03 00 déchets provenant de l’industrie électronique

14 03 01 chlorofluorocarbones

14 03 02 autres solvants halogénés

14 03 03 solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés

14 03 04 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 03 05 boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

14 04 00 déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d’aérosols et de mousses

14 04 01 chlorofluorocarbones

14 04 02 autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 04 03 autres solvants et mélanges de solvants

14 04 04 boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 04 05 boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

14 05 00 déchets provenant de la récupération de solvants et de réfrigérants (culots de distillation)

14 05 01 chlorofluorocarbones

14 05 02 autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 05 03 autres solvants et mélanges de solvants

14 05 04 boues contenant des solvants halogénés

14 05 05 boues contenant d’autres solvants

16 00 00 DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LE CATALOGUE

16 02 00 équipements mis au rebut et déchets de broyage

16 02 01 transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

16 04 00 déchets d’explosifs

16 04 01 déchets de munition

16 04 02 déchets de feux d’artifice

16 04 03 autres déchets d’explosifs

16 06 00 piles et accumulateurs

16 06 01 accumulateurs au plomb

16 06 02 accumulateurs Ni-Cd

16 06 03 piles sèches au mercure

16 06 06 électrolyte de piles et accumulateurs

16 07 00 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport et de stockage (sauf catégories 05 00 00 et 12 00 00)

16 07 01 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques

16 07 02 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures

16 07 03 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des
hydrocarbures

16 07 04 déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits
chimiques

16 07 05 déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques

16 07 06 déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures

17 00 00 DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS LA CONSTRUCTION
ROUTIERE)

17 06 00 matérieux d’isolation

17 06 01 matériaux d’isolation contenant de l’amiante

18 00 00 DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA RECHER-
CHE ASSOCIEE (SAUF DECHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS
DIRECTEMENT DES SOINS MEDICAUX)

18 01 00 déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l’homme

18 01 03 autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection

18 02 00 déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des
animaux

18 02 02 autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection

18 02 04 produits chimiques mis au rebut

19 00 00 DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS, DES STATIONS
D’EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE L’INDUSTRIE DE L’EAU

19 01 00 déchets de l’incinération ou de la pyrolyse des déchets municipaux et déchets assimilés provenant des
commerces, des industries et des administrations

19 01 03 cendres volantes

19 01 04 cendres sous chaudière

19 01 05 gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées

19 01 06 déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07 déchets secs de l’épuration des fumées

19 01 10 charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées

19 02 00 déchets provenant des traitements physico-chimiques spécifiques des déchets industriels (par exemple
déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 01 boues d’hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d’insolubilisation des métaux

19 04 00 déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 phase solide non vitrifiée

19 08 00 déchets provenant d’installations de traitement d’eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 03 mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usée

19 08 06 résines échangeuses d’ions saturées ou usées

19 08 07 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions
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Code CED
(annexe 1.2.1)

définition

20 00 00 DECHETS MUNICIPAUX ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES
INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPARE-
MENT

20 01 00 fraction collectées séparément
20 01 12 peinture, encres, colles et résines
20 01 13 solvants
20 01 17 produits chimiques de la photographie
20 01 19 pesticides
20 01 21 tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.1

Liste des déchets pris en considération pour utilisation comme matières premières secondaires

Section 1. - Utilisation comme engrais ou améliorant du sol

DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Ecume de terre des sucreries Sucrerie obtenue lors du raffinage
du sucre et qui se compose princi-
palement de carbonate de calcium,
de substance organique et d’eau

Article 4.2.1.1

Cendre de chaux Brûlage de roche calcaire
Reste de cendre ayant comme com-
posant principal de l’oxyde de cal-
cium et éventuellement de
l’hydroxyde de calcium et du carbo-
nate de calcium

Article 4.2.1.1

Compost de champignon récolté Champignonnière
Milieu de culture organique qui
subsiste après l’élevage de champi-
gnons de couche

Article 4.2.1.1

Compost d’écorce d’arbres feuillus Etablissement autorisé pour le com-
post de déchets d’écorce provenant
de l’écorçage des arbres feuillus

Article 4.2.1.1

Compost d’écorce de conifères Etablissement autorisé pour le com-
post de déchets d’écorce provenant
de l’écorçage des conifères

Article 4.2.1.1

Farine de sang pour engrais Obtenu par séchage et transforma-
tion en poudre du sang

Article 4.2.1.1

Vinasse Fabrique de levure Résidu sirupeux
provenant de la mélasse fermentée

Article 4.2.1.1

Farine de poisson, farine animale,
farine de plume, poudre d’os, laine,
solubles de poisson, produits du
traitement des feuilles, galalite en
poudre, farine de corne, farine de
cuir ou autres produits autorisés
d’origine animale, suivis de la men-
tion « pour engrais »

Etablissement de traitement pour
déchets animaux

Article 4.2.1.1
Certificat d’utilisation obligatoire

Pulpe de raisin séchée Traitement des fruits lors du pres-
sage des raisins

Article 4.2.1.1

Déchets de cacao séchés Industrie du chocolat
Obtenus lors de la préparation de la
théobromine des déchets de cacao
avec ajout de chaux

Article 4.2.1.1
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DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Sel double déposé de sulfate de
potassium et de sulfate de calcium
(en cas d’ajout d’un sel de magné-
sium complété de la mention « avec
du sel de magnésium »)

Production industrielle d’acide citri-
que
Obtenu par rinçage de l’acide citri-
que

Article 4.2.1.1

Farine de tourteau de lin, suivie de
la mention « pour engrais »

Extraction d’huiles végétales
Obtenue par extraction de l’huile
par pression des graines oléagineu-
ses

Article 4.2.1.1

Coques de cacao Industrie du chocolat Article 4.2.1.1

Germes de malt « pour engrais » Malterie Article 4.2.1.1

Boues traitées Voir définition au point 12 ° de
l’article 4.1.1

Articles 4.2.1.1, 4.2.1.2 et 4.2.1.3
Certificat d’utilité obligatoire

Mousse de papier Industrie de la pulpe, du papier et
du carton
Obtenue lors de la décantation et de
l’épuration des eaux usées et se
composant principalement dematiè-
res organiques, de kaolin ou de
carbonate de calcium et d’eau

Articles 4.2.1.1, 4.2.1.2 et 4.2.1.3
Certificat d’utilité obligatoire

Compost vert et GFT Etablissement autorisé pour le com-
postage des légumes, des fruits, des
déchets de jardin (GFT) et des
déchets organiques provenant des
jardins, des jardins publics, des parcs
et des accotements et soumis à
l’inspection VLACO

Article 4.2.1.1
Certificat d’utilité obligatoire

extrait de vinasse Fabrique de levure
Obtenu à l’aide de la vinasse par
ajout de sulfate d’ammonium

Article 4.2.1.1

Kieselguhr Brasserie
Obtenu lors du dernier filtrage de la
bière

Article 4.2.1.1.

Déchets de perlite Composés de déchets qui provien-
nent de la préparation des différents
matériaux du filtre de perlite

Article 4.2.1.1.

Farine animale hydrolysée pour
engrais

Obtenue par hydrolyse de la farine
animale

Article 4.2.1.1

Chaux pâteuse Industrie des carreaux en mosaı̈que
en marbre Obtenu par le débitage et
le meulage du marbre

Article 4.2.1.1

Membranes de café séchées Industrie du café Article 4.2.1.1

Tourteau de filtre de la fermentation
avec l’Aspergillus niger

Industrie de la fermentation
Obtenu lors de la fermentation à
l’aide de racines d’Aspergillus niger
manipulé génétiquement ou non

Article 4.2.1.1

Tourteau de filtre de la fermentation
avec des racines de Bacillus licheni-
formis

Industrie de la fermentation
Obtenu lors de la fermentation à
l’aide de racines de Bacillus licheni-
formis manipulé génétiquement ou
non

Article 4.2.1.1

Tourteau de filtre Fabrication du fructose
Obtenu lors du filtrage

Article 4.2.1.1

Liqueur-mère de soude Production de méthionine
Substance liquide dans laquelle le
potassium se présente sous forme
de carbonate et de bicarbonate de
potassium

Article 4.2.1.1

Déchets de laine Traitement de la laine
Provient du nettoyage et du traite-
ment à l’acide sulfurique de la laine

Article 4.2.1.1

Elutrilithe Silicate d’aluminium
Provient du traitement des déchets
des terrils

Article 4.2.1.1
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DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Vinasse de chicorée Production de chicorée
Provient du traitement du sirop de
la chicorée

Article 4.2.1.1

Déchets de capsule de pavot séchés Industrie du traitement du pavot
Obtenus lors de l’extraction de la
morphine des capsules de pavot

Article 4.2.1.1

Mouture de tagète séchée Industrie du traitement du tagète
Obtenus lors de l’extraction de la
xanthophylle des fleurs de tagète

Article 4.2.1.1

Solution contenant du chlorure
d’ammonium

Production de glycine
Obtenue lors de la préparation de
l’acide aminé glycine

Article 4.2.1.1

Laitiers Thomas moulus ou cassés Aciérie
Obtenus par traitement de la fonte
contenant du phosphore avec comme
composant principal du phosphate
de silicium de calcium

Article 4.2.1.1

Laitiers - acier - LD (Lintz Donawits)
moulus ou cassés

Industrie de l’acier
Phosphates de silicium de calcium
provenant du traitement de la fonte
pauvre en phosphore

Article 4.2.1.1

Os dégraissés et décollés Traitement des os
Obtenus après traitement des déchets
osseux

Article 4.2.1.1

Déchets de tabac séchés, déchets de
scierie, déchets de cacao et déchets
de café

Industrie du tabac, du bois, du
chocolat et du café
Obtenus lors du traitement respectif
du tabac et du bois et lors de la
préparation du chocolat et du café
et utilisé dans la production
d’engrais animal séché et en grains

Article 4.2.1.1

Section 2. - Utilisation dans ou comme matériau de construction

DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Laitiers cassés et/ou calibrés et/ou
triés ou prétraités, cendres d’autres
déchets pierreux

Provenant de l’industrie des fer-
reux, de l’industrie des non ferreux,
de la fabrication de produits miné-
raux non métalliques ou des proces-
sus de combustion des déchets

Sous-section 4.2.2.
Certificat d’utilité obligatoire

Déchets de briques et/ou de béton
non pollués triés et cassés prove-
nant de la construction, de la démo-
lition, de la réparation et de l’entre-
tien des bâtiments, des routes, des
constructions et des ouvrages d’art

Obtenus lors de démolitions et de
constructions sélectives

Dans des applications de moins de
100 tonnes
Sous-section 4.2.2

Déchets de briques et/ou de béton
triés et cassés provenant de la cons-
truction, de la démolition, de la
réparation et de l’entretien des bâti-
ments, des routes, des constructions
et des ouvrages d’art

Obtenus lors de démolitions sélecti-
ves ou auprès d’un établissement de
récupération agréé de déchets de
construction et de démolition sou-
mis à l’inspection COPRO (1) ou à
un contrôle de qualité équivalent

Sous-section 4.2.2

Déchets de briques et/ou de béton
non pollués triés et cassés prove-
nant de la construction, de la démo-
lition, de la réparation et de l’entre-
tien des bâtiments, des routes, des
constructions et des ouvrages d’art

Provenant d’un établissement de
récupération agréé de déchets de
construction et de démolition sou-
mis à l’inspection COPRO (1) ou à
un contrôle de qualité équivalent

Sous-section 4.2.2

Sable de briquaillons provenant du
tamisage et/ou du concassage de
briques et/ou de béton provenant
de la construction, de la démolition,
de la réparation et de l’entretien des
bâtiments, des routes, des construc-
tions et des ouvrages d’art

Provenant d’un établissement de
récupération agrééde déchets de
construction et de démolition sou-
mis à l’inspection COPRO (1) ou à
un contrôle de qualité équivalent

Sous-section 4.2.2
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DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Déchets d’asphalte cassés Provenant du tamisage et/ou du
concassage de déchets d’asphalte
dans un établissement de récupéra-
tion agréé de déchets de construc-
tion et de démolition soumis à l’ins-
pection COPRO (1) ou à un contrôle
de qualité équivalent

Sous-section 4.2.2
Certificat d’utilité obligatoire

Déchets de brique et/ou de béton
lavés triés et/ou cassés

Provenant d’installations de net-
toyage du sol
Obtenus lors du tamisage du sol
dans un établissement agréé pour le
recyclage du sol

Sous-section 4.2.2

Cendres volantes et cendres de sol Provenant de centrales électriques
chauffées au charbon

Sous-section 4.2.2

Cendres volantes et cendres de sol Provenant d’installation de combus-
tion des déchets ménagers

Sous-section 4.2.2
Certificat d’utilité obligatoire

Plâtre phosphoreux Provenant de la production d’acide
phosphorique

Sous-section 4.2.2

Matériaux de construction bitumi-
neux granulés

Provenant de la trituration des
déchets bitumineux

Sous-section 4.2.2
Certificat d’utilité obligatoire

Terre de dragage et terre de vidange Provenant de la vidange, de l’exca-
vation et/ou de l’élargissement de
cours d’eau navigables ou non fai-
sant partie du réseau hydrographi-
que public et/ou de la pause de
nouvelles infrastructures aquati-
ques

Sous-section 4.2.2
Certificat d’utilité obligatoire

Sable traité d’avaloirs et de collec-
teurs de sable

Provenant du nettoyage des ava-
loirs et des collecteurs de sable et du
traitement qui suit

Sous-section 4.2.2
Certificat d’utilité obligatoire

(1) Inspection par un organisme indépendant pour le contrôle des produits pour routes
Section 3. - Utilisation comme sol

DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Sol pâteux Provenant du tri et du nettoyage à
l’eau de nettoyages industriels de
sol

Article 4.2.3.1

Terre de dragage et terre de vidange Provenant de la vidange, de l’exca-
vation et/ou de l’élargissement de
cours d’eau navigables ou non fai-
sant partie du réseau hydrographi-
que public et/ou de la pause de
nouvelles infrastructures aquati-
ques

Sauf dans les zones de protection de
type I, II et III délimitées en appli-
cation du décret du 24 février 1984
portant sur les mesures en matière
de gestion des nappes aquifères :
- article 4.2.3.1 pour les types de
destination I, II, III et IV visés dans
l’arrêté mentionné ci-après;
- pour application dans le type de
destination V visé dans l’arrêté men-
tionné ci-après;
a) les teneurs en métaux lourds,
composés organiques et solvants
chlorés sont inférieures à 40 % des
normes d’assainissement des sols
fixées pour le type de destination V
visé par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 mars 1996 portant
fixation du règlement flamand en
matière d’assainissement des sols;
b) une étude hydrologique a montré
qu’il n’y a pas de risques de pollu-
tion des nappes aquifères;
Certificat d’utilité obligatoire
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Section 4. - Utilisation dans ou comme lubrifiants et/ou solvants et/ou liquides techniques

DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Huile traitée Provenant des installations de trai-
tement des huiles usées

Article 4.2.4.1
Certificat d’utilité obligatoire

Solvants pollués traités Provenant des installations de trai-
tement des solvants usés

Article 4.2.4.2
Certificat d’utilité obligatoire

Liquides de refroidissement et liqui-
des de frein pollués traités

Provenant des installations de trai-
tement des liquides de refroidisse-
ment et des liquides de frein pollués

Article 4.2.4.3
Certificat d’utilité obligatoire

Section 5. - Utilisation dans ou comme combustible

DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE
COMPOSITION ET/OU D’UTILI-
SATION

Boues séchées Provenant des installations de
séchage des boues des installations
d’épuration des eaux usées et des
eaux d’égout

Article 4.2.5.3
Certificat d’utilité obligatoire, sauf
pour les boues séchées d’épuration
des eaux d’égout

Déchets de bois non traités Définition voir point 21 ° de l’article
4.1.1

Article 4.2.5.2

Huile traitée Provenant des installations de trai-
tement des huiles usées

Article 4.2.5.1
Certificat d’utilité obligatoire

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.1

Conditions en matière de composition et d’utilisation comme engrais ou améliorant de sol

Sous-annexe 4.2.1.A
Conditions de composition

Teneurs maximum en substances polluantes (5)

METAUX (1)

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

Arsenic (As) 150

Cadmium (Cd) 6

Chrome (Cr) (3) 250 (1.500)

Cuivre (Cu) (4) 125 (375)

Mercure (Hg) 5

Plomb (Pb) 300
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METAUX (1)

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

Nickel (Ni) 50

Zinc (Zn) (4) 300 (900)

(1) La concentration s’applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (Openbare Vlaamse

Afvalstoffenmaatschappij) (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.
(3) La concentration indiquée entre parenthèses est d’application pour le chrome, en cas d’utilisation comme

engrais calcaire.
(4) Une concentration totale plus élevée, indiquée entre parenthèses, est autorisée jusqu’au 31 décembre 2007 pour

le cuivre et le zinc.
(5) Un règlement transitoire est d’application jusqu’au 1 décembre 1999 pour les boues d’épuration des eaux

d’égout traitées. Celui-ci prévoit que :
- les valeurs limites plus élevées suivantes sont autorisées pour les paramètres suivants :

- cuivre : 750 mg/kg ss;

- nickel : 100mg/kg ss;

- zinc : 2.500mg/kg ss;

- les normes pour les paramètres organiques ne sont pas d’application;
- le dosage est limité à :
- 4 tonnes de substances sèches/ha sur deux ans pour les terres arables;
- 2 tonnes de substances sèches/ha sur deux ans pour les prairies.

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

Benzène 1,1

Ethylbenzène 1,1

Styrène 1,1

Toluène 1,1

Xylène 1,1

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

Benzo(a)anthracène 0,68

Benzo(a)pyrène 1,1

Benzo(ghi)pérylène 1,1

Benzo(b)fluoranthène 2,3

Benzo(k)fluoranthène 2,3

Chrysène 1,7

Phénantrène 0,9

Fluoranthène 2,3

Indéno(1,2,3cd)pyrène 1,1

Naphtalène 2,3

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.
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AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

Monochlorobenzène 0,23

Dichlorobenzène 0,23

Trichlorobenzène 0,23

Tétrachlorobenzène 0,0045

Pentachlorobenzène 0,0045

Hexachlorobenzène 0,023

1,2 dichloroéthane 0,23

Dichlorométhane 0,23

Trichlorométhane 0,23

Trichloroéthène 0,23

Tétrachlorométhane 0,23

Tétrachloroéthène 0,23

chlorure de vinyle 0,23

Octane 11

huile minérale (5) 1.125

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Le paramètre huile minérale n’est pas d’application dans l’évaluation des boues traitées.
SOUS-ANNEXE 4.2.1.B

CONDITIONS D’UTILISATION
DOSAGE AU SOL MAXIMUM AUTORISE

METAUX (1)

PARAMETRES DOSAGE AU SOL (2) (5) (g/ha/an)

Arsenic (As) 300

Cadmium (Cd) 12

Chrome (Cr) (3) 500 (2.500)

Cuivre (Cu) (4) 250 (750)

Mercure (Hg) 10

Plomb (Pb) 600

Nickel (Ni) 100

Zinc (Zn) (4) 600 (1.800)

(1) La concentration s’applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)

sont recommandées pour la fixation de la concentration.
(3) La concentration indiquée entre parenthèses est d’application pour le chrome, en cas d’utilisation de laitiers

d’acier LD comme engrais calcaire.
(4) Une concentration totale plus élevée, indiquée entre parenthèses, est autorisée jusqu’au 31 décembre 2007 pour

le cuivre et le zinc.
(5) Dans le cadre d’un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut

être administré. En cas d’utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l’installation ou l’extension d’un
espace vert, d’un domaine récréatif, d’un complexe sportif ou d’un ouvrage d’infrastructure, le dosage au sol maximum
autorisé peut être administré quinze fois. En cas d’utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT
et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l’utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu’indication de la quantité utilisée

et du moment d’utilisation.
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HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES DOSAGE AU SOL (2) (5) (g/ha/an)

Benzène 2,2

Ethylbenzène 2,2

Styrène 2,2

Toluène 2,2

Xylène 2,2

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Dans le cadre d’un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut
être administré. En cas d’utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l’installation ou l’extension d’un
espace vert, d’un domaine récréatif, d’un complexe sportif ou d’un ouvrage d’infrastructure, le dosage au sol maximum
autorisé peut être administré quinze fois. En cas d’utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT
et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l’utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu’indication de la quantité utilisée

et du moment d’utilisation.

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (5) (g/ha/an)

Benzo(a)anthracène 1,36

Benzo(a)pyrène 2,2

Benzo(ghi)pérylène 2,2

Benzo(b)fluoranthène 4,6

Benzo(k)fluoranthène 4,6

Chrysène 3,4

Phénantrène 1,8

Fluoranthène 4,6

Indéno(1,2,3cd)pyrène 2,2

Naphtalène 4,6

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Dans le cadre d’un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut
être administré. En cas d’utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l’installation ou l’extension d’un
espace vert, d’un domaine récréatif, d’un complexe sportif ou d’un ouvrage d’infrastructure, le dosage au sol maximum
autorisé peut être administré quinze fois. En cas d’utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT
et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l’utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu’indication de la quantité utilisée

et du moment d’utilisation.

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

monochlorobenzène 0,46

dichlorobenzène 0,46

trichlorobenzène 0,46

tétrachlorobenzène 0,009

pentachlorobenzène 0,009

hexachlorobenzène 0,046

1,2 dichloroéthane 0,46

dichlorométhane 0,46

trichlorométhane 0,46

trichloroéthène 0,46

tétrachlorométhane 0,46

tétrachloroéthène 0,46
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AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)

chlorure de vinyle 0,46

octane 22

huile minérale (6) 2.250

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Dans le cadre d’un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut
être administré. En cas d’utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l’installation ou l’extension d’un
espace vert, d’un domaine récréatif, d’un complexe sportif ou d’un ouvrage d’infrastructure, le dosage au sol maximum
autorisé peut être administré quinze fois. En cas d’utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT
et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l’utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu’indication de la quantité utilisée

et du moment d’utilisation.
(6) Le paramètre huile minérale n’est pas d’application dans l’évaluation des boues traitées.

Sous-annexe 4.2.1.C

Conditions spécifiques pour utilisation des boues traitées comme engrais ou améliorant de sol

1 ° Boues traitées
Les boues d’épuration doivent avoir subi au moins l’un des traitements suivants pour être qualifiées de boues

d’épuration traitées :
- stabilisation anaérobie mésophylle sous certaines conditions :
© température : 35 °C ± 3 °C;
© durée de séjour hydraulique : minimum 20 jours;
- stockage liquide ou fermentation à froid avec une durée de séjour hydraulique minimale de trois mois;
- stabilisation aérobie (à une teneur en oxygène minimale de D0 > 1ppm) :
© simultanée, c’est-à-dire dans le même bassin que les eaux usées, à une charge de boues < ou = à 0,06 kg BOD/kg

boues x jour ou une charge de volume < ou = à 0,25 kg/BOD/m3; x jour;
© séparée, c’est-à-dire dans un bassin séparé prévu à cet effet, avec une durée de séjour d’au moins 10 jours;
- ajout de calcaire jusqu’à ce que le pH soit = ou > à 12. Le pH ne peut pas être inférieur à 12 dans une période

de 2 heures;
- séchage thermique à une teneur DS minimale de 70 %;
- compostage aérobie aux conditions minimales suivantes :
© zone de température de minimum 60 °C;
© période minimale de 4 jours;
- compostage anaérobie aux conditions minimales suivantes :
© zone de température de 50 °C à 60 °C;
© période minimale de 18 jours;

2 ° ECHANTILLONNAGE DE BOUES TRAITEES
Les boues doivent être échantillonnées après traitement mais avant livraison à l’utilisateur. Cet échantillonnage

doit être représentatif des boues produites.

3 ° ANALYSE DES BOUES TRAITEES
En règle générale, les boues traitées doivent être analysées au moins tous les six mois. La fréquence de ces analyses

est doublée si l’on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.
Sous réserve des paramètres énumérés à l’annexe 4.2.1.B, les paramètres suivants doivent être analysés :
- substance sèche;
- degré d’acidité;
- substance organique;
- azote;
- pentoxyde de phosphore.
L’analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets de l’OVAM.

4 ° ECHANTILLONNAGE DU SOL
Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d’au moins 25 échantillons de sol

séparés prélevés sur une surface d’au moins 5 ha exploitée de manière homogène.
Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche est

inférieure mais la profondeur de l’échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm.
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5 ° ANALYSE DU SOL
Les échantillons de sol des sols de culture sont analysés pour observer le degré d’acidité, le pentoxyde de

phosphore et les paramètres énumérés à l’annexe 4.2.3. L’analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le
compendium d’analyse des déchets de l’OVAM (Réf.D/1992/5024/3).

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.2

Conditions en matière de composition pour utilisation dans ou comme matériau de construction

Sous-annexe 4.2.2.A

Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction non façonné

METAUX (1)

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/kg subst. sèches

CONCENTRATION (3)
en mg/kg subst. sèches

Arsenic (As) 0,8 250

Cadmium (Cd) 0,03 10

Chrome (Cr) (3) 0,5 1.250

Cuivre (Cu) (4) 0,5 375

Mercure (Hg) 0,02 5

Plomb (Pb) 1,3 1.250

Nickel (Ni) 0,75 250

Zinc (Zn) (4) 2,8 1.250

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/kg subst. sèches

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Benzène - 0,5

Ethylbenzène - 5

Styrène - 1,5

Toluène 15

Xylène - 15

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/kg subst. sèches

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Benzo(a)anthracène - 35

Benzo(a)pyrène - 8,5

Benzo(ghi)pérylène - 35

Benzo(b)fluoranthène - 55

Benzo(k)fluoranthène - 55

Chrysène - 400

Phénantrène - 30

Fluoranthène - 40

Indéno(1,2,3cd)pyrène - 35

Naphtalène - 20
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AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/kg subst. sèches

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Composés organiques halogénés
extractibles (EOX)

- 3

Pesticides non chlorés - 0,5

Pesticides chlorés - 0,5

Hexane - 1

Heptane - 25

Huile minérale - 1.000

Octane - 90

Polychlorobiphényles (PCB) - 0,5

(1) La concentration s’applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) La lessivabilité est déterminée à l’aide de la colonne test selon NEN 7343. Les valeurs sont des charges de sol

et d’eaux souterraines marginales pour l’utilisation de matières premières secondaires dans ou sur le sol. Dans le calcul
de la lessivabilité, on utilise en standard une hauteur d’application de 0,7m. Sur base de la même valeur d’imission pour
le sol et les eaux souterraines mais avec une lessivabilité différente des déchets, la hauteur d’application maximale,
exprimée en m et arrondie à 1 décimale, peut être calculée à l’aide de la formule suivante :

h hauteur d’application du matériau de construction calculée perpendiculairement à la surface du sol en m et qui
s’élève à minimum 0,2 m;
Fext facteur pour l’extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction d’un essai de laboratoire court à la

lessivabilité sur 100 ans;
Eg correction pour le lessivage d’un matériau de construction dans le laboratoire et le lessivage du sol dans la

pratique, exprimé en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;
Etableau lessivabilité déterminée dans la sous-annexe 4.2.2.A;
Emesuré lessivabilité mesurée sur l’échantillon de déchets à l’aide de la colonne test selon NEN 7343;
Db densité du matériau de construction, exprimée en kg/m3;

où
e nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2.71828...;
kappa constante sans dimension qui est une mesure pour la rapidité de la lessivabilité, dont la valeur peut être lue

dans le tableau 1;
Ni quantité de dépôt de 300 mm/an;
t pour les chlorures et le sulphates, cela est fixé à 1 an et pour les autres substances à 100 ans.
Sur base de Emesuré, on peut déterminer pour quel paramètre le rapport Emesuré/Etableau possède la valeur la plus

élevée et l’on peut alors calculer la hauteur d’application la plus critique.
Tableau 1 : Aperçu des valeurs Eg et kappa pour les métaux.

Paramètre Eg (en mg/kg) Kappa Paramètre Eg (en mg/kg) kappa

Sb 0,02 0,09 Pb 0,8 0,22

As 0,7 0,02 Mo 0,15 0,28

Ba 0,9 0,12 Ni 0,63 0,23

Cd 0,021 0,43 Se 0,03 0,32

Cr 0,09 0,15 Sn 0,03 0,15

Co 0,18 0,16 V 0,4 0,04

Cu 0,25 0,23 Zn 2 0,22

Hg 0,016 0,04

(3) La méthode 2\II\A.3 reprise dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf.
D/1992/5024/3) est recommandée pour la fixation de la concentration.
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Sous-annexe 4.2.2.B
Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction façonné

METAUX (1)

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/m2

CONCENTRATION
(3) en mg/kg subst. sèches

Arsenic (As) 27 250

Cadmium (Cd) 1,1 10

Chrome (Cr) 55 1.250

Cuivre (Cu) 25 375

Mercure (Hg) 0,8 5

Plomb (Pb) 60 1.250

Nickel (Ni) 15 250

Zinc (Zn) 90 1.250

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/m2

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Benzène - 0,5

Ethylbenzène - 5

Styrène - 1,5

Toluène 15

Xylène - 15

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/m2

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Benzo(a)anthracène - 35

Benzo(a)pyrène - 8,5

Benzo(ghi)pérylène - 35

Benzo(b)fluoranthène - 55

Benzo(k)fluoranthène - 55

Chrysène - 400

Phénantrène - 30

Fluoranthène - 40

Indéno(1,2,3cd)pyrène - 35

Naphtalène - 20

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/m2

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Composés organiques halogénés
extractibles (EOX)

- 3

Pesticides non chlorés - 0,5

Pesticides chlorés - 0,5

Hexane - 1

Heptane - 25
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AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES LESSIVABILITE (2)
en mg/m2

CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Huile minérale - 1.000

Octane - 90

Polychlorobiphényles (PCB) - 0,5

(1) La concentration s’applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) La lessivabilité est déterminée à l’aide de la position test selon NEN 7345. Dans le calcul de la lessivabilité, on

suppose une humidification continue, application de type I. Pour les applications de type II, la lessivabilité peut être
calculée à l’aide de la formule suivante :

où
EtypeI lessivabilité application de type I, indiquée dans la sous-annexe 4.2.2.B;
EtypeII lessivabilité calculée pour une application de type II;
fbev type I facteur pour la période d’humidification. Pour le type I, il s’agit d’une humidification pratiquement

continue et le facteur est égal à 1;
fbev type II facteur pour la période d’humidification. Pour le type II, il s’agit seulement d’une humidification variable

et le facteur est égal à 0,1.
(3) La méthode 2\II\A.3 reprise dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)

est recommandée pour la fixation de la concentration.

Sous-annexe 4.2.2.C

Valeurs d’immission pour le sol

ELEMENT IMMISSION MAXIMALE DANS LE SOL (mg/m5)

Arsenic 285

Cadmium 12

Chrome 555

Cuivre 255

Mercure 8,2

Plomb 609

Nickel 136

Zinc 924

Calcul des valeurs d’immission à partir des valeurs d’emission fixées à l’aide d’une colonne d’essai (NEN 7343)
pour les matériaux de construction non façonnés

L’immission des substances anorganiques dans le sol résultant de l’émission d’un matériau de construction non
façonné, mesurée dans une colonne d’essai, conformément à la procédure NEN 7343, est calculée à l’aide de la formule
suivante :

Ib.N = dsp.(EL/S=10 - a).h.fext
où
Ib.n immission calculée d’un matériau de construction non façonné dans le sol à la suite de son utilisation en

mg/m2.100 j;
dsp masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3);
EL/S=10 lessivage cumulatif d’un matériau de construction par percolation jusqu’à L/S = 10, déterminé en

laboratoire selon NEN 7343, chapitre 9, et exprimé en mg/kg;
a correction pour le lessivage d’un matériau de construction dans le laboratoire et le lessivage dans la pratique,

exprimé en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau;
h hauteur à laquelle le matériau de construction est fixé dans l’ouvrage;
- la hauteur d’un matériau de construction non façonné est déterminée pour chaque partie d’un ouvrage dans

laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme;
- la hauteur moyenne de chaque partie est déterminée, telle que le matériau est fixé dans l’ouvrage; les couches les

plus fines dans la construction sont fixées à 0,20 m;
- la hauteur est calculée sur des quantités continues de matériel sur une surface inférieure à 2.000 m2;
- si différentes couches d’une seule sorte de matériel sont posées les unes au-dessus des autres, h est égal à la

somme des hauteurs apposées du matériel;
- la hauteur est déterminée perpendiculairement à la surface du sol;
- la plus petite valeur à entrer dans le calcul est 0,20m;
- la hauteur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales;
fext facteur pour l’extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction non façonnés d’un essai de

laboratoire court à la lessivabilité sur 100 ans;
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Le facteur pour l’extrapolation de la lessivabilité (fext.n) est déterminé à l’aide de la formule suivante :

où
Ni infiltration effective en mm/an; l’infiltration effective sera fonction de la perméabilité du matériau de construction,

de l’isolation éventuelle et de la construction (forme) de l’ouvrage;
t durée en années; 100 ans;
K constante qui est une mesure de la vitesse de lessivage, et dont la valeur peut être lue dans le tableau 2.2.;
e nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2.71828...;
dsp masse volumique du déchet (exprimée en kg/m;);
Fixation des termes a et k

Substance A K

As 0,7 0,03

Cd 0,021 0,50

Cr 0,09 0,18

Cu 0,25 0,28

Hg 0,016 0,05

Ni 0,63 0,29

Pb 0,8 0,27

Zn 2 0,28

Calcul des valeurs d’immission à partir des valeurs d’émission déterminées à l’aide d’une diffusion d’essai
(NEN7345) pour matériaux de construction façonnés :
Fixation de l’immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui présentent un degré de lessivabilité

contrôlé par diffusion
Pour les substances anorganiques pour lesquelles dans NEN 7345 un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion est

déterminé (voir sections 9.3 et 9.4 de NEN 7345), l’immission résultant du lessivage du matériau de construction
façonné est calculée de la manière suivante :

où
Ib.v émission calculée dans le sol à la suite de l’utilisation d’un matériau de construction façonné, en mg/m2;
E64d lessivage calculé sur 64 jours, en mg/m2, déterminé selon la procédure NEN 7345;
ftemp facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d’un matériau de construction dans

le laboratoire et lors de l’utilisation de ce matériau de construction. Il s’élève dans tous les cas à 0,7;
fv facteur pour l’extrapolation du lessivage des matériaux de construction d’un essai de laboratoire court au lessivage

sur 100 ans;
* Le facteur fv est déterminé à l’aide de la formule suivante :

où
d’épaisseur du matériau de construction :
- l’épaisseur d’un matériau de construction façonné est déterminée pour chaque partie d’un ouvrage dans laquelle

le matériau est appliqué de manière uniforme; l’épaisseur moyenne de chaque partie est déterminée, telle que le
matériau est fixé dans l’ouvrage; les couches les plus fines dans la construction sont fixées à 0,10 m;
- la hauteur est toujours calculée sur des surfaces inférieures à 103 m2;
- l’épaisseur est mesurée perpendiculairement à la surface du plus grand côté plat ou plié du matériau qui peut être

humidifié par la pluie, les eaux de surface ou les eaux souterraines;
- l’épaisseur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales, elle est de minimum 0,10 m.
De coefficient de diffusion effectif d’une substance anorganique, en m2/s, déterminé selon NEN 7345, section 9.4.
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Le Facteur Fv n’est pas fixé à plus de :

Fixation de l’immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui, selon la procédure NEN 7345, ne
présentent pas de degré de lessivabilité contrôlé par diffusion
Pour les paramètres pour lesquels aucun coefficient de diffusion n’a pu être fixé selon la section 9.3 de la procédure

NEN 7345, l’immission est déterminée de la manière suivante :
L’immission est calculée à l’aide de la formule suivante :

où
Ib.v émission calculée dans le sol à la suite de l’utilisation d’un matériau de construction façonné, en mg/m2;
ET lessivage calculé sur T jours, en mg/m2, déterminé selon NEN 7345, section 9.7, respectivement selon NEN 7345,

annexe D, afin de pouvoir déterminer le lessivage dans des cas particuliers;
- pour les substances anorganiques pour lesquelles la section 9.3 de NEN 7345 renvoie à la section 9.7 de cette même

NEN, ET est équivalent à εT, déterminé selon l’annexe I de NEN 7345 (εT : la quantité lessivée de manière cumulative
selon NEN 7345 dans la diffusion d’essai d’un composant sur T jours, en mg/m2);
- pour les substances anorganiques dont, conformément à NEN 7345, section 9.3, il est fixé que le lessivage est

déterminé par rinçage, ET est équivalent à εT, déterminé selon l’annexe D.2.2. de NEN 7345;
ftemp facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d’un matériau de construction dans

le laboratoire et lors de l’utilisation de ce matériau de construction. Il s’élève dans tous les cas à 0,7;
fbev facteur pour la période d’humidification. Pour une application de type B, le facteur est égal à 0,1 et pour tous

les autres cas, il est égal à 1;
Les matériaux de construction formés par durcissement d’un mélange de différentes matières premières et liants
ne sont pas analysés dans la diffusion d’essai avant 28 jours après le durcissement.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement Flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.3

Conditions en matière de composition et de concentration des substances polluantes pour utilisation comme sol

METAUX (1)

PARAMETRES CONCENTRATION SOL STANDARD (2)
(mg/kg subst. sèches)

Arsenic (As) 27

Cadmium (Cd) 1,2

Chrome (Cr) 78

Cuivre (Cu) 109

Mercure (Hg) 5,3

Plomb (Pb) 120

Nickel (Ni) 55

Zinc (Zn) 330
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HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION SOL STANDARD (2)
(mg/kg subst. sèches)

Benzène 0,2 (3)

Ethylbenzène 0,2 (3)

Styrène 0,2 (3)

Toluène 0,2 (3)

Xylène 0,2 (3)

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2)
(mg/kg subst. sèches)

Benzo(a)anthracène 0,06

Benzo(a)pyrène 0,1

Benzo(ghi)pérylène 0,1

Benzo(b)fluoranthène 0,2

Benzo(k)fluoranthène 0,2

Chrysène 0,15

Phénantrène 0,08

Fluoranthène 0,2

Indéno(1,2,3cd)pyrène 0,1

Naphtalène 0,005

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2)
(mg/kg subst. sèches)

Composés organiques halogénés extractibles (EOX) 2 (3)

Pesticides organophosphoriques (total) 0,2 (3)

Pesticides dérivés d’acide acétique phénoxy chlorés
(total)

0,2 (3)

Pesticides chloramines aromatiques (total) 0,2 (3)

Pesticides triazines (total) 0,2 (3)

Pesticides chlorés (total) 0,1 (3)

Autres pesticides (total) 0,02 (3)

Monochlorobenzène 0,02 (3)

Dichlorobenzène (4) 0,02 (3)

Trichlorobenzène (4) 0,02 (3)

Tétrachlorobenzène (4) 0,004 (3)

Pentachlorobenzène 0,004 (3)

Hexachlorobenzène 0,002

1,2 dichloroéthane 0,02 (3)

Dichlorométhane 0,02 (3)

Trichlorométhane 0,02 (3)

Trichloroéthène 0,02 (3)

Tétrachlorométhane 0,02 (3)

Tétrachloroéthène 0,02 (3)

Chlorure de vinyle 0,02 (3)
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AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES CONCENTRATION (2)
en mg/kg subst. sèches

Hexane 1 (3)

Heptane 1 (3)

Huile minérale 300 (3)

Octane 1 (3)

Polychlorobiphényles (PCB) 0,002 (3)

(1) La concentration s’applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, la
concentration dépend des teneurs mesurées d’argile et de matériaux organiques. La formule de conversion est donnée
en annexe.

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d’analyse des déchets publié par l’OVAM (réf. D/1992/5024/3)
sont recommandées pour la fixation de la concentration.

Le sol standard possède une teneur de 10 % en argile sur les composants minéraux et une teneur de 2 % en
matériaux organiques sur le sol séché à l’air.

(3) La limite de fixation est la concentration qui peut être quantifiée avec précision et exactitude à l’aide de la
méthode d’analyse et qui s’élève généralement au double de la limite de détection.

(4) Les valeurs de second plan pour respectivement le dichlorobenzène, le trichlorobenzène et le tetrachloroben-
zène sont valables chaque fois comme valeur de second plan pour chaque isomère séparément.

FORMULE DE CONVERSION

Les valeurs maximales pour l’utilisation comme sol dépend pour certains métaux des teneurs mesurées en argile
et matériaux organiques dans les aciers représentatifs des déchets. La conversion des valeurs maximales s’effectue à
l’aide de la formule suivante :

M(x,y) = M (10,2)* ((A + B*y + C*Y)/(A + B* 10 + C*2))

où
M valeur maximale à une teneur en argile de x % ou 10 % et une teneur en matériaux organiques de y % ou 2 %;
x teneur en argile dans l’acier des déchets;
y teneur en matériaux organiques dans l’acier des déchets;
A, B et C coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

METAUX A B C

Arsenic 14 0,5 0

Cadmium 0,4 0,03 0,05

Chrome 31 0,6 0

Cuivre 14 0,3 0

Mercure 0,5 0,0046 0

Plomb 33 0,3 2,3

Nickel 6,5 0,2 0,3

Zinc 46 1,1 2,3

La formule proposée ne peut être utilisée qu’aux conditions suivantes :
- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %;
- la teneur mesuré en matériaux organiques se situe entre 1 et 20 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il convient d’effectuer le calcul avec une teneur supposée de 1 %.
Si la teneur mesurée en argile est supérieure à 50 %, il convient d’effectuer le calcul avec une teneur supposée de

50 %.
Si la teneur mesurée en matériaux organiques est inférieure à 1 %, il convient d’effectuer le calcul avec une teneur

supposée de 1 %.
Si la teneur mesurée en matériaux organiques est supérieure à 20 %, il convient d’effectuer le calcul avec une teneur

supposée de 20 %.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif

à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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Annexe 4.3

Formulaire standard pour la demande de certificat d’utilité
pour l’utilisation d’un déchet comme matière première secondaire

Il est rappelé au détenteur de déchets que ce formulaire standard, ainsi que les annexes nécessaires, doit être
envoyé par courrier recommandé à la Société publique des déchets pour la Région flamande.

CASE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

Numéro de dossier :

...........................................................................................................................................................................................................

Remarques :

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

CASES A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

1. DESCRIPTION

Utilisation souhaitée des déchets comme matière première secondaire (1) :

h dans ou comme engrais ou améliorant de sol

h dans ou comme matériau de construction non façonné

h dans ou comme matériau de construction façonné

h comme sol

h comme fourrage pour animaux

h dans ou comme lubrifiant

h dans ou comme solvant

h dans ou comme liquides techniques :

h dans ou comme liquide de refroidissement

h dans ou comme liquide de frein

h dans ou comme combustible

(1) cocher ce qui est d’application

2. DONNEES ADMINISTRATIVES

2.1. IDENTITE DU DEMANDEUR

2.1.1. PERSONNE PHYSIQUE

Nom : .......................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................

Lieu et date de naissance : ..................................................................................................................................................

Adresse :

Pays : .......................................................................................................................................................................................

Localité : ..................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Rue : .........................................................................................................................................................................................

n° : .................................................................................... bte : ....................................................................................

Tél. privé : ..............................................................................................................................................................................

Tél. bureau : ...........................................................................................................................................................................

Fax bureau : ...........................................................................................................................................................................
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2.1.2. PERSONNE MORALE

Nom personne morale :

...................................................................................................................................................................................................

Forme personne morale :

: .....................................................................................................................................................................................................

Adresse :

Siège social :

Pays : .......................................................................................................................................................................................

Localité : .................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Rue : ........................................................................................................................................................................................

n° : .................................................................................... bte : ....................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................

Fax : .........................................................................................................................................................................................

Numéro T.V.A. : ....................................................................................................................................................................

Numéro registre de commerce : .........................................................................................................................................

Siège d’exploitation

Pays : .......................................................................................................................................................................................

Localité : .................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Rue : ........................................................................................................................................................................................

n° : .................................................................................... bte : ....................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................

Responsable de la demande :

...................................................................................................................................................................................................

Adresse de contact :

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

2.2. IDENTITE DU PRODUCTEUR (à ne remplir que si le producteur des déchets n’est pas le demandeur de
l’autorisation d’utilisation)

2.2.1. PERSONNE PHYSIQUE

Nom : ......................................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................................................

Lieu et date de naissance : ..................................................................................................................................................

Adresse :

Pays : .......................................................................................................................................................................................

Localité : .................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Rue : ........................................................................................................................................................................................

n° : .................................................................................... bte : ....................................................................................

Tél. privé : ..............................................................................................................................................................................

Tél. bureau : ...........................................................................................................................................................................

Fax bureau : ...........................................................................................................................................................................
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2.2.2. PERSONNE MORALE

Nom personne morale :

...................................................................................................................................................................................................

Forme personne morale :

...................................................................................................................................................................................................

Adresse :

Siège social

Pays : .......................................................................................................................................................................................

Localité : .................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Rue : ........................................................................................................................................................................................

n° : .................................................................................... bte : ....................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................

Fax : .........................................................................................................................................................................................

Numéro T.V.A. : ....................................................................................................................................................................

Numéro registre de commerce : .........................................................................................................................................

Siège d’exploitation

Pays : .......................................................................................................................................................................................

Localité : .................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Rue : ........................................................................................................................................................................................

n° : .................................................................................... bte : ....................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................

Responsable de la production :

...................................................................................................................................................................................................

2.2.3. AUTORISATION ECOLOGIQUE

Copie de l’autorisation écologique si les déchets proviennent d’une activité nécessitant l’octroi d’une
autorisation VLAREM : annexe 1.

3. CARACTERISATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

3.1. IDENTIFICATION DES DECHETS

Nom habituel :

...................................................................................................................................................................................................

Code EAC (voir catalogue des déchets en annexe 1.2.1. du VLAREA) :../../..

Quantité annuelle :

....................................................................................... Tonnes .......................................................................................m3

Aperçu du processus de production avec indication des étapes auxquelles les déchets sont libérés : annexe 2

3.2. QUALITE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La qualité écologique est déterminée à l’aide de la liste de paramètres ajoutée en annexe de ce formulaire de
demande. L’échantillonnage et l’analyse sont réalisés par un laboratoire agréé en exécution du chapitre 7 du
VLAREA. Le laboratoire agréé rédige un rapport d’échantillonnage et d’analyse pour le déchet : annexe 3.

Dans le cas où les déchets ne constituent qu’une partie de la masse du matériau de construction façonné, un
rapport d’échantillonnage et d’analyse complémentaire du produit final doit être rédigé : annexe 4.

Les rapports d’analyse doivent montrer que les déchets ou les matériaux de construction façonnés répondent
aux conditions pour la zone d’utilisation concernée.

3.3. POSSIBILITES D’UTILISATION

Enumération des possibilités d’utilisation des déchets : annexe 5.

4. DECLARATION

Le soussigné, ..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................., déclare que les informations fournies par

ses soins sont complètes et exactes.

Fait à ............................................................................................. le .............................................................................................

Signature .........................................................................................................................................................................................
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Annexe

Liste non exhaustive des paramètres d’évaluation de la qualité écologique

1 ° METAUX (en mg/kg de substance sèche) (1)

chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic, cadmium, mercure, plomb, cobalt, molybdène, antimoine, sélénium, étain,
baryum, vanadium, thallium, béryllium

2 ° COMPOSES ANORGANIQUES (en mg/kg de substance sèche) (1)

sulfate, chlorure, fluorure, cyanure, bromure et sulfite

3 ° COMPOSES AROMATIQUES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- MAK : benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, phénols, styrène
- PAK : anthracène, naphtalène, phénantrène, fluoranthène, chrysène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène,

benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, benzo(ghi)pérylène

4 ° HYDROCARBURES HALOGENES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- hydrocarbures chlorées aliphatiques (individuelles) à savoir 1,2 dichloroéthane, dichlorométhane, trichloro-
méthane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène

- chlorobenzène (individuel) à savoir monochlorobenzène, dichlorobenzène (2), trichlorobenzène (2), tétrachloro-
benzène (2), pentachlorobenzène et hexachlorobenzène

- chlorophénols (total)
- PCB (somme 7 congénères spécifiques)
- EOCl (total)

5 ° PESTICIDES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- pesticides organochlorés (total)
- pesticides non chlorés (total)

6 ° AUTRES COMPOSES ORGANIQUES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- hexane, heptane, octane
- huile minérale (total) (en mg/kg de substance sèche)

7 ° PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES

- Bacillus anthrax
- Clostridium
- Lysteria

(1) : paramètres à dispenser par charge de la preuve
La dispense pour certains paramètres n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
- Mention du schéma de production complet avec indication de toutes les matières premières et de tous les additifs

utilisés et mention également de leur composition analytique pour autant qu’elle soit connue;
Et
- déclaration sur l’honneur par le détenteur des déchets que les substances visées, en cas d’utilisation normale, ne

peuvent se présenter dans les déchets et qu’aucune catastrophe qui aurait pu polluer les déchets ne s’est produite.
Ces deux conditions doivent être ajoutées au rapport d’analyse pour que le dossier puisse être considéré comme

complet.

(2) : chaque isomère séparément

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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Annexe 5.5.3.2

Sous-annexe 5.5.3.2.A

Liste des déchets médicaux

1° Déchets médicaux à risques
1.1° Déchets provenant du traitement médical de personnes et d’animaux contaminés par une des maladies

suivantes :
- fièvre typhoı̈de
- choléra, salmonelle, shigella
- hépatite A
- hépatite B
- virus HIV
- brucellose
- tuberculose
- anthrax ou charbon
- poliomyélite
- rage
- peste
- fièvre hémorragique, fièvre Ebola, fièvre Lassa ou fièvre Marburg
- herpès
- syphilis
- diphtérie
- rubéole
- lèpre
- dysenterie bactérienne
- méningite
1.2° Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n’ont pas été autoclavés sous la

responsabilité du détenteur;
1.3° Tout le sang et les dérivés du sang;
1.4° Tous les objets pointus;
1.5° Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques;
1.6° Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1 °;
1.7° Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d’organes ou de membres provenant d’opérations

chirurgicales et obstétriques, à l’exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération;
2° Déchets médicaux ne comportant pas de risques
2.1° Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d’opération, vêtements,

gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d’opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou
de liquides corporels;

2.2° Liquides corporels à l’exception du sang et de ses dérivés;
2.3° Cathéters;
2.4° Poches de sang vides;
2.5° Sondes;
2.6° Seringues sans aiguille;
2.7° Perfusions vides et conduites de perfusions;
2.8° Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.

Sous-annexe 5.5.3.2.B

Logo des déchets médicaux à risques

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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Annexe 6

Listes de déchets pour l’importation et l’exportation de déchets (règlement UE 259/93/CE du 1er février 1993 et
décision de la commission UE 94/721/CE du 21 octobre 1994)

Sous-annexe 6.A
Liste verte de déchets (1)
Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets

contrôles de niveau vert s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure :
a) qui accroı̂t les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange

ou rouge;
ou
b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.
GA. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2)
- Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages :

GA 010 ex 711210 d’or

GA 020 ex 711220 de platine (le terme « platine » couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le
palladium, le rhodium, et le ruthenium)

GA 030 ex 711290 d’autres métaux précieux, par exemple l’argent
NB : Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces
métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

- Les déchets ferreux et débris de fer ou d’acier suivants :

GA 040 720410 Déchets et débris de fonte

GA 050 720421 Déchets et débris d’aciers inoxydables

GA 060 720429 Déchets et débris d’autres aciers alliés

GA 070 720430 Déchets et débris de fer ou d’acier étamés

GA 080 720441 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage
ou de découpage, même en paquets

GA 090 720449 Autres déchets et débris ferreux

GA 100 720450 Déchets lingotés

GA 110 ex 730210 Rails de fer et d’acier usagés

- Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages :

GA 120 740400 Déchets et débris de cuivre

GA 130 750300 Déchets et débris de nickel

GA 140 760200 Déchets et débris d’aluminium

GA 150 ex 780200 Déchets et débris de plomb

GA 160 790200 Déchets et débris de zinc

GA 170 800200 Déchets et débris d’étain

GA 180 ex 810191 Déchets et débris de tungstène

GA 190 ex 810291 Déchets et débris de molybdène

GA 200 ex 810310 Déchets et débris de tantale

GA 210 ex 910420 Déchets et débris de magnésium

GA 220 ex 810510 Déchets et débris de cobalt

GA 230 ex 810600 Déchets et débris de bismuth

(1) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de
coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s’appliquer
aussi bien à des déchets qu’à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas
à des déchets. C’est pourquoi le code utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par
d’autres, n’est fourni ici que pour permettre d’identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement.
Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière,
devraient être utilisées en tant qu’indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les
rubriques génériques.

L’indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d’une rubrique du code du système harmonisé. Le
code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE : il consiste en deux lettres (l’une pour la liste
« Green » (verte), « Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l’autre pour la catégorie de déchet : A, B, C,...) suivies d’un
nombre.

(2) Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de
poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
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GA 240 ex 810710 Déchets et débris de cadmium

GA 250 ex 810810 Déchets et débris de zirconium

GA 270 ex 811000 Déchets et débris d’antimoine

GA 280 ex 811100 Déchets et débris de manganèse

GA 300 ex 811220 Déchets et débris de chrome

GA 310 ex 811230 Déchets et débris de germanium

GA 320 ex 811240 Déchets et débris de vanadium

ex 811291 Déchets et débris de :

GA 330 - Hafnium

GA 340 - Indium

GA 350 - Niobium

GA 360 - Rhénium

GA 370 - Gallium

GA 380 - Thallium

GA 390 ex 284430 Déchets et débris de thorium

GA 400 ex 280490 Déchets et débris de sélénium

GA 410 ex 280450 Déchets et débris de tellure

GA 420 ex 280530 Déchets et débris de terres rares

GB. Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux

GB 010 262011 Mattes de galvanisation

GB 020 Ecumes et drosses de zinc :

GB 021 - Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

GB 022 - Mattes de fonds de la galvanisation (> 92 % Zn)

GB 023 - Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

GB 024 - Drosses de la galvanisation à chaud procédé discontinu) (> 92 % Zn)

GB 025 - Résidus provenant de l’écumage du zinc

GB 030 Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium

GB 040 ex 262090 Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées
à un affinage ultérieur

GB 050 Scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à
0,5 %

GC. Autres déchets contenant des métaux

GC 010 Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou
alliages

GC 020d Débris équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants
électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont
il est possible d’extraire des métaux communs et précieux

GC 030 ex 890800 Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de
toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui
pourraient avoir été classifiés comme substance ou déchets dangereux

GC 040 Epaves (véhicules) vidées de tout liquide

GC 050 Catalysateurs usagés ci-après :

GC 051 - Catalysateurs de cracking à lit fluidisé

GC 052 - Catalysateurs contenant des métaux précieux

GC 053 - Catalysateurs à base de métaux de transition (ex. :chrome, cobalt, cuivre, fer,
nickel, manganèse, molybdène, tungstène, vanadium, zinc)

GC 060 261800 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l’acier

GC 070 ex 261900 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l’acier (3)

(3) Cette rubrique couvre l’utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.
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GD. Déchets d’opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion

GD 010 ex 250490 Déchets de graphite naturel

GD 020 ex 251400 Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou
autrement

GD 030 252530 Déchets de mica

GD 040 ex 252930 Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite

GD 050 ex 252910 Déchets de feldspath

GD 060 ex 252921 Déchets de spath fluor

ex 252922

GD 070 ex 281122 Déchets de silicium sous forme solide, à l’exlusion de ceux utilisés dans les
opérations de fonderie

GE. Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

GE 010 ex 700100 Calcin et autres déchets et débris de verre, à l’exception du verre provenant de
tubes cathodiques et autres verres activés

GE 020 Déchets de fibre de verre

GF. Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion

GF 010 Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme
ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après
utilisation)

GF 020 ex 811300 Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

GF 030 Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

GG. Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des
métaux et des matières organiques

GG 010 Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des
fumées

GG 020 Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de
bâtiments

GG 030 ex 2621 Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG 040 ex 2621 Cendres volantes de centrales électriques au charbon

GG 050 ex Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole

GG 060 ex 2803 Charbon actif usagé

GG 070 310320 Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou de l’acier et
utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés

GG 080 ex 262100 Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées,
contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées
conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201),
destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

GG 090 Soufre sous forme solide

GG 100 Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium
(ayant un pH inférieur à 9)

GG 110 ex 262100 Boues rouges neutralisées provenant de la production d’alumine

GG 120 Chlorures de sodium, de potassium et de calcium

GG 130 Carborundum (carbure de silicium)

GG 140 Débris de béton

GG 150 ex 262090 Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium
et du niobium

GH. Déchets de matières plastiques sous forme solide
Comprenant, mais non limités aux :

GH 010 ex 3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques de :

GH 011 ex 391510 - polymères de l’éthylène

GH 012 ex 391520 - polymères du styrène

GH 013 ex 391530 - polymères du chlorure de vinyle
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GH 014 ex 391590 - polymères ou copolymères comme :
- le polypropylène
- le téréphtalate de polythylène
- les copolymères d’acrylonitrile
- les copolymères de butadiène
- les copolymères de styrène
- les polyamides
- les téréphtalates de polybutylène
- les polycarbonates
- les sulfures de polyphénylène
- les polymères acryliques
- les paraffines (C10 - C13) (4)
- les polyuréthanes (ne contenant pas
- d’hydrocarbures chlorofluorés)
- les polysiloxalanes (silicones)
- le polyméthacrylate de méthyle
- l’alcool polyvinylique
- le butyral de polyvinyle
- l’acétate polyvinylique
- les polymères d’éthylène fluorés (teflon, PTFE)

GH 015 ex 391590 - résines ou produits de condensation comme :
- les résines uréiques de formaldéhyde
- les résines phénoliques de formaldéhyde
- les mélaminiques de formaldéhyde
- les résines époxydes
- les résines alkydes
- les polyamides

GI. Déchets de papier, de carton et de produits de papier

GI 010 4707 Déchets et rebuts de papier ou de carton

GI 011 470710 - de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés

GI 012 470720 - d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique
blanchie, non colorés dans la masse

GI 013 470730 - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique
(journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

GI 014 470790 - autres, comprenant et non limités aux :
1. Cartons contrecollés
2. Déchets et rebuts non triés

GJ. Déchets de matières textiles

GJ 010 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les
effilochés) :

GJ 011 500310 - non cardés ni peignés

GJ 012 500390 - autres

GJ 020 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils
mais à l’exclusion des effilochés :

GJ 021 510310 - blousses de laine ou de poils fins

GJ 022 510320 - autres déchets de laine ou de poils fins

GJ 023 510330 - déchets de poils grossiers

GJ 030 5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) :

GJ 031 520210 - déchets de fils

GJ 032 520291 - effilochés

GJ 033 520299 - autres

GJ 040 530130 Etoupes et déchets de lin

GJ 050 ex 530290 Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre
(Cannabis sativa L.)

GJ 060 ex 530390 Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et
autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

(4) Celles-ce ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants.
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GJ 070 ex 530490 Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et
autres fibres textiles du genre Agave

GJ 080 ex 530519 Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

GJ 090 ex 530529 Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca
(chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

GJ 100 ex 530599 Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et
autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

GJ 110 5505 Dechets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les
déchets de fils et les effilochés) :

GJ 111 550510 - de fibres synthétiques

GJ 112 550520 - de fibres artificielles

GJ 120 630900 Articles de friperie

GJ 130 ex 6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de
déchets ou d’articles hors d’usage :

GJ 131 ex 631010 - triés

GJ 132 ex 631090 - autres

GK. Déchets de caoutchouc

GK 010 400400 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre
ou en granulés

GK 020 401220 Pneumatiques usagés

GK 030 401700 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

GL. Déchets de liège et de bois non traités

GL 010 ex 440130 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes similaires

GL 020 450190 Déchets de liège : liège concassé, garnulé ou pulvérisé

GM. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires

GM 070 ex 2307 Lies de vin

GM 080 ex 2308 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux,
séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés
pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs

GM 090 1522 Dégras, résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales
ou végétales

GM 100 050690 Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais
non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

GM 110 ex 051191 Déchets de poissons

GM 120 ex 180200 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

GM 130 Déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire à l’exclusion des sous-
produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau
national et international pour l’alimentation humaine ou animale

GN. Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l’utilisation des peaux

GN 010 ex 050200 Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils
pour la brosserie

GN 020 ex 050300 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN 030 ex 050590 Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de
leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts
ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation

GN 040 ex 411000 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir
reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion
des boues de cuir

GO. Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des
métaux et des matières inorganiques

GO 010 ex 050100 Déchets de cheveux

GO 020 Déchets de paille

GO 030 Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la
pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

GO 040 Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne
contenant pas d’argent

GO 050 Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
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Sous-annexe 6B

Liste orange de déchets (1)
Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets

aux contrôles de niveau orange s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure
a) qui accroı̂t les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion
dans la liste rouge
ou
b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.
AA. Déchets contenant des métaux

AA 010 ex 261900 Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l’acier

AA 020 ex 262019 Cendres et résidus de zinc (2)

AA 030 ex 262020 Cendres et résidus de plomb

AA 040 ex 262030 Cendres et résidus de cuivre

AA 050 ex 262040 Cendres et résidus d’aluminium

AA 060 ex 262050 Cendres et résidus de vanadium

AA 070 ex 262090 Cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques, non
dénommés ni compris ailleurs

AA 080 Déchets et résidus de thallium

AA 090 ex 280480 Déchets et résidus d’arsenic

AA 100 ex 280540 Déchets et résidus de mercure

AA 110 ex Résidus de la production de l’alumine, non dénommés ni compris ailleurs

AA 120 Boues de galvanisation

AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux

AA 140 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que
jarosite, hématite, goethite, etc.

AA 150 Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de
cyanures inorganiques

AA 160 Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux précieux tels que :

AA 161 - Cendres d’incinération de circuits imprimés

AA 162 - Cendres de pellicules photographiques

AA 170 Accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés

AA 180 Batteries et accumuluateurs usagés, entiers ou concassés, autres que les
accumulateurs au plomb et à l’acide ainsi que déchets et débris provenant de
la fabrication de batteries et d’accumulateurs, non dénommés ni compris
ailleurs

AB. Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et
des matières organiques

AB 010 262100 Scories, cendres et résidus non dénommés ni compris ailleurs

AB 020 Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux/ménagers

AB 030 Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non
cyanurés

AB 040 ex 700100 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

(1) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de
coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s’appliquer
aussi bien à des déchets qu’à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas
à des déchets. C’est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par
d’autres, n’est fourni ice que pour permettre d’identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement.

Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière,
devraient être utilisées en tant qu’indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les
rubriques génériques. L’indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d’une rubrique du code du système
harmonisé.

Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le OCDE : il consiste en deux lettres (l’une pour la liste :
« Green » (verte), « Amber » (organge) ou « Red » (rouge) et l’autre pour la catégorie de déchet : A,B,C,...) suivies d’un
nombre.

(2) Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, scories, laitiers, produits d’écumage,
battitures, poussières, boues et cake à moins qu’un materiau ne figure explicitement ailleurs.
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AB 050 ex 252921 Boues de fluorure de calcium

AB 060 Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues

AB 070 Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB 080 Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte

AB 090 Déchets d’hydrates d’aluminium

AB 100 Déchets d’alumine

AB 110 Solutions basiques

AB 120 Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB 130 Résidus des opérations de sablage

AB 140 Gypse provenant de traitements chimiques industriels

AB 150 Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la
désulfuration des fumées

AC. Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et
des matières inorganiques

AC 010 ex 271390 Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de pétrole, à
l’exclusion des anodes usagées

AC 020 Déchets de ciment asphaltique

AC 030 Déchets d’huiles impropres à l’usage initialement prévu

AC 040 Boues d’essence au plomb

AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique)

AC 060 Fluides hydrauliques

AC 070 Liquides de freins

AC 080 Fluides antigel

AC 090 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines,
de plastifiants, de colles et adhésifs

AC 100 ex 391590 Nitrocellulose

AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de
liquides ou de boues

AC 120 Naphtalène polychloré

AC 130 Ethers

AC 140 Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de
fonderie

AC 150 Hydrocarbures chlorofluorés

AC 160 Halons

AC 170 Déchets de liège et de bois traités

AC 180 ex 411000 Sciure, cendre boue et farine de cuir

AC 190 Résidus de broyage automobile (fraction légère : peluche, étoffe, déchets de
plastique,...)

AC 200 Composés organiques du phosphore

AC 210 Solvants non halogénes

AC 220 Solvants halogénés

AC 230 Résidus de distillation non acqueux, halogénés ou non halogénés, issus
d’opérations de récupération des solvants

AC 240 Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés
(comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure
de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)

AC 250 Agents tensio-actifs (surfactants)

AC 260 Lisier de porc : excréments

AC 270 Boues d’égoûts

AD. Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceu-
tiques

AD 020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides
et de produits phytopharmaceutiques
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AD 030 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits
de préservation du bois Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par
l’une des substances ci-après :

AD 040 - Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme
solide contenant des traces de cyanures inorganiques

AD 050 - Cyanures organiques

AD 060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau

AD 070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de
colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

AD 080 Déchets de caractère explosible non soumis à un législation différente

AD 090 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits
et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris
ailleurs

AD 100 Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de
produits non cyanurés

AD 110 Solutions acides

AD 120 Résines échangeuses d’ions

AD 130 Appareils photographiques jetables après usage, avec piles

AD 140 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des
rejets gazeux, non dénommés ni compris ailleurs

AD 150 Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant
(membranes filtrantes usagées, par exemple)

AD 160 Déchets municipaux/ménagers

Sous-annexe 6C

Liste rouge de déchets
Dans la présente liste les termes « contenant » ou « contaminé par » signifient que la substance en question est

présente dans une proportion telle que
a) elle rend le déchet dangereux;
b) elle rend le déchet impropre à faire l’objet d’une opération de valorisation.
RA. Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et

des matières inorganiques

RA 010 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des
diphényles polychlorés (PCB) et/ou des terphényles polychlorés (PCT) et/ou
des diphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé
analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg

RA 020 Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distilla-
tion ou de toute opération de pyrolyse

RB. Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et
des matières organiques

RB 010 Amiante (poussières et fibres)

RB 020 Fibres de céramique possédant des propriétés physico- chimiques similaires à
celles de l’amiante

RC. Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances ci-après :

RC 010 - tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés

RC 020 - tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

RC 030 Boues de composés antidétonants au plomb

RC 040 Peroxydes autres que le peroxyde d’hydrogène

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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