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De algemene beginselen met betrekking tot afval zijn momenteel vastgelegd in Richtlijn 

2008/98 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 

afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (" "). 

 valt het afvalbeleid onder de bevoegdheid van de gewesten.  Deze hebben de 

Kaderrichtlijn afvalstoffen omgezet, met hun eigen nuances of bijzonderheden. 

De federale overheid is echter bevoegd voor productnormen. 

Tijdens de levenscyclus van een materiaal kan het dus achtereenvolgens onderworpen zijn aan 

federale en gewestelijke regelgeving. 

 geldt de afvalwetgeving uniform op het hele grondgebied uniform, zonder 

regionale of departementale verschillen.  

De reglementering geeft een zeer ruime definitie aan het begrip "afvalstof". Dit bijzonder 

juridisch statuut beoogt risico's voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Hebben 

we met een "afvalstof" te maken, dan eist de regelgeving dat deze op een goede manier wordt 

beheerd, zowel tijdens de inzameling, het vervoer, de nuttige toepassing als de verwijdering 

ervan. 

Wanneer we met een stof of materiaal worden geconfronteerd, moet je eerst bepalen of dit 

inderdaad om een "afvalstof" gaat. Zo ja, dan moet de afvalstof worden gekarakteriseerd op 

basis van oorsprong of kenmerken om het juiste en passende beheersbeleid te bepalen (het is 

bijv. verboden om gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval te mengen), net als de bijzondere 

verantwoordelijkheden van de producent(en) of houder(s) ervan, de regels die gelden bij 

grensoverschrijdende overdrachten, enz. De hiernavolgende bladen bespreken enkele van 

deze aspecten. 

 (art. 3, 1)). 

De Kaderrichtlijn afvalstoffen sluit verschillende materialen en stoffen uit van het 

toepassingsgebied1.  

 
1 Onder andere:  

- gasvormige effluenten die in de atmosfeer worden uitgestoten; 

- bodem (in situ), inclusief niet-uitgegraven verontreinigde grond en duurzaam met de bodem verbonden gebouwen;  

- niet-verontreinigde grond en ander van nature voorkomend materiaal afgegraven bij bouwactiviteiten indien vaststaat 

dat het materiaal in natuurlijke staat zal worden gebruikt voor bouwdoeleinden op de locatie waar het werd uitgegraven;  

- radioactieve afvalstoffen;  

- afgedankte explosieven;  

- uitwerpselen (met uitzondering van dierlijke bijproducten bedoeld in art. 2, §2, b) KRA), stro en ander natuurlijk,niet-

gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, bosbouw of voor de productie van energie 

De "afvalstof": definitie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098


 

De Kaderrichtlijn afvalstoffen onderscheidt en definieert vervolgens de volgende soorten 

afvalstoffen:  

 gevaarlijk afval2, 

 niet-gevaarlijk afval3, 

 stedelijk afval,  

 bouw- en sloopafval4, 

 afgewerkte olie, 

 bioafval, 

 levensmiddelenafval, 

De notie "inerte afvalstoffen", waarnaar de bouwsector vaak verwijst, wordt gedefinieerd in 

art. 2, e) van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten 

van afvalstoffen5. 

Met het oog op een uniforme karakterisering van afvalstoffen in de lidstaten heeft de Europese 

Commissie de Europese afvalstoffenlijst opgesteld6.  

 
uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu niet schaden en die de 

menselijke gezondheid niet in gevaar brengen. 

Eveneens uitgesloten van het toepassingsgebied, voor zover zij reeds onder andere communautaire wtegeving vallen, zijn de 

volgende: 

- afvalwater; 

- dierlijke bijproducten (behalve die bestemd voor verbranding, storten of gebruik in een biogas- of composteerinstallatie); 

- kadavers van dieren die anders dan door slachting zijn gestorven;  

- afval afkomstig van de opsporing, winning, behandeling en opslag van delfstoffen, alsook bij de exploitatie van 

steengroeven; 

- sediment dat binnen oppervlaktewater wordt verplaatst met het oog op het beheer van water en waterwegen, op 

overstromingspreventie, om de gevolgen van ovcerstroming of droogte te verminderen of met het oog op landwinning, 

indien bewezen is dat het sediment ongevaarlijk is. 
2 Gevaarlijk afval: “elke afvalstof die een of meer van de in bijlage III genoemde gevaarlijke eigenschappen heeft” (art. 3, 2) 
Kaderrichtlijn afvalstoffen). 
3 Ongevaarlijk afval: afval dat geen gevaarlijk afval is (art. 3, 2bis) Kaderrichtlijn afvalstoffen). 
4 Bouw- en sloopafval: "afvalstoffen die geproduceerd [worden] door bouw- en sloopactiviteiten" (art. 3, 2quater) Kaderrichtlijn 

afvalstoffen).  
5 "Afvalstoffen die geen significante fysische, chemische of biologische veranderingen ondergaan. Inerte afvalstoffen lossen 
niet op, verbranden niet, en vertonen ook geen andere fysische of chemische reacties, worden niet biologisch afgebroken en 
hebben geen zodanige negatieve effecten op andere stoffen waarmee zij in contact komen dat milieuveronteiniging of schade 
aan de volksgezondheid dreigt te ontstaan.  De totale uitloogbaarheid en het gehalte aan verontreinigende componenten van 
de afvalstoffen en de ecotoxiciteit van het percolaat mogen niet significant zijn en met name de kwaliteit van het 
oppervlaktewater en/of grondwater niet in gevaar brengen". 
6 Artikel 7 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 
94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van 
de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke 
afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen. 

Categorieën van "afvalstoffen" 

Nomenclatuur van "afvalstoffen" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31999L0031


 

Deze lijst bevat 20 hoofdcategorieën afval volgens hun oorsprong, die elk zijn onderverdeeld 

in subcategorieën op basis van de kenmerkende component. Alle afval wordt aangeduid met 

een 6-cijferige code:  

bijvoorbeeld: 17.xx.xx – Bouw- en sloopafval 
(inclusief afgegraven grond van verontreinigde 
locaties) 

bijvoorbeeld: 17.09.xx – overig bouw- en 
sloopafval 

bijvoorbeeld: 17.09.02* - bouw- en sloopafval 
dat PCB's bevat 

Afval gemarkeerd met een asterisk (*) is gevaarlijk afval. De eigenschappen die afvalstoffen 

gevaarlijk maken, staan gedefinieerd in bijlage III van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. 

Art. 7, par. 3 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen voorziet in de mogelijkheid om een "gevaarlijke" 

afvalstof terug te brengen naar "niet-gevaarlijk" door aan te tonen dat het in het specifieke 

geval geen van de eigenschappen heeft die zijn vermeld in bijlage III van de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen. Let wel: dergelijke herindeling van gevaarlijke afvalstoffen is niet mogelijk door 

verdunning of vermenging om de concentraties aan gevaarlijke stoffen te verlagen tot onder 

de in bijlage III vermelde drempelwaarden. 

Het Waalse decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen (" ") 

neemt de Kaderrichtlijn afvalstoffen vrij getrouw over, en neemt hieruit de definitie van 

"afvalstof" letterlijk over. 

Een besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 (" ") legde de "Waalse 

afvalcatalogus" vast met afvalcodes op basis van de Europese afvalstoffenlijst. 

Een aanvraag tot erkenning van de niet-gevaarlijke aard van een afvalstof die de Waalse 

afvalcatalogus als gevaarlijk heeft aangemerkt, kan worden ingediend bij de bevoegde 

regionale administratie (Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement 

[Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu] (" ") - art. 4 en 5 AGW-

catalogus). 

Het Vlaamse decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlop en afvalstoffen (" ") neemt de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen over, waaruit het de definitie van “afvalstof” hanteert. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996062744&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997071032&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997071032&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011122333
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011122333


 

De Vlaamse afvalcatalogus is terug te vinden in bijlage 2.1 van het besluit van de Vlaamse 

regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (" "). 

De relevante Vlaamse regionale administratie is de "

", gewoonlijk (en hierna) aangeduid als " ". Deze ontwikkelde 

de vragenlijst "Euralwizard": https://www.ovam.be/euralwizard, om afval te helpen 

karakteriseren. 

Elke aanvraag tot erkenning van het ongevaarlijke karakter van een afvalstof die de catalogus 

aanstipt met een asterisk, moet worden ingediend bij de OVAM (art. 4.1.4 VLAREMA). 

Houd er rekening mee dat het Vlaamse Gewest bij sloop een sloopopvolgingsplan, met een 

afvalstoffenoverzicht, oplegt (art. 4.3.3. VLAREMA). 

De bepalingen met betrekking tot afvalstoffen staan in de milieucode (hierna de 

” - art. L541-1 e.v. voor wettelijke bepalingen en art. R541-7 e.v. voor de 

rgelementaire bepalingen die de wetsbepalingen uitvoeren of aanvullen).  

Op plaatselijk niveau passen de prefecten en de burgemeesters het nationale 

afvalstoffenbeleid toe; voor die laatsten gaat het dan om de bevoegdheden die eigen zijn aan 

burgemeesters inzake de organisatie van de inzameling en verwerking van huishoudelijke en 

soortgelijke afvalstoffen (art. L2224-13 e.v. Algemene code van de plaatselijke en regionale 

overheden).  

Wat de definities betreft, gebruikt de Franse wet - met kleine variaties - de definities van de 

Kaderrichtlijn afvalstoffen. Zo definieert artikel L541-1-1 afval als: "

".  

Omwille van consistentie en om met name grensoverschrijdende transporten mogelijk te 

maken, geschiedt de classificatie van afvalstoffen aan de hand van de Europese lijst waarnaar 

wordt verwezen in punt 1.3 hierboven (art. R541-7 Franse milieucode). 

In veeleer uitzonderlijke gevallen kan de prefect, op basis van technisch en wetenschappelijk 

bewijs door de houder van afvalstoffen op basis van externe expertise, beslissen dat een 

afvalstof die de lijst vermeld in artikel R541-7 als gevaarlijk indeelt, geen enkele van de 

eigenschappen heeft van bijlage III van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, en vice versa. In deze 

gevallen is de prefect van de plaats waar het afval wordt gehouden, bevoegd (en niet 

noodzakelijk deze van de plaats van productie van het afval in kwestie) (art. R541-11 Franse 

milieucode). 

Ten slotte wijzen we op een recente toevoeging aan de Franse milieucode met betrekking tot 

sanerings- of sloopwerven. Artikel L541-4-4 stelt inderdaad dat: 

 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ovam.be/euralwizard
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006143752?tab_selection=code&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&anchor=LEGISCTA000006143752#LEGISCTA000006143752
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006188955?tab_selection=code&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&anchor=LEGISCTA000006188955#LEGISCTA000006188955
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180990/#LEGISCTA000006180990
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180990/#LEGISCTA000006180990
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176087?tab_selection=code&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032191751?tab_selection=code&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042662924?tab_selection=code&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042662924?tab_selection=code&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041561313


 

 



 

 

 

 

  



 

De " " wordt als volgt gedefinieerd: "

" (art. 3, 5) Richtlijn 2008/98 van het Europees Parlement en de Raad van 19 

november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen ("
 

De " " (kort: de houder) is: "

" (art. 3, 6) Kaderrichtlijn afvalstoffen).  

Het " " van afval veronderstelt eenvoudigweg het fysieke beheer ervan. De titel van houder 

wordt dus snel verworven! De natuurlijke of rechtspersoon die afvalstoffen in bezit/bewaring 

heeft, zal als eerste aan de verplichtingen van afvalbeheer moeten voldoen. 

Artikel 15 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 

elke oorspronkelijke afvalproducent of andere houder van afvalstoffen deze zelf verwerkt of 

de verwerking laat uitvoeren door een handelaar, een inrichting of een onderneming die actief 

is in de verwerking van afval, of door een particuliere of openbare afvalinzamelaar. 

Deze bepaling verduidelijkt zo dat wanneer de eerste producent of de houder afvalstoffen met 

het oog op voorbehandeling overdragen naar een afvalbeheerder (inzamelaar, vervoerder, of 

(voor)behandelingscentrum), deze – eerste producent of houder - hun verplichting tot 

volledige terugwinning of verwijdering niet opgeheven zien. 

Algemeen: 

 het operationele beheer van afvalstoffen vindt dus plaats (eventueel met tussenkomst 

van gespecialiseerde en terdege vergunde ondernemingen): 

o hetzij door de oorspronkelijke producent van het afval; 

o hetzij door de houder van de afvalstoffen; 

 de financiële verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer valt onder het beginsel “de 

vervuiler betaalt”: de kosten voor afvalbeheer, inclusief die voor de noodzakelijke 

infrastructuur en de exploitatie ervan, worden gedragen door de oorspronkelijke 

afvalproducent of door de huidige of vorige houder van de afvalstoffen. 

Bovendien regelen specifieke richtlijnen de " " 

voor bepaalde producten en hun afvalstoffen: verpakkingen1, elektrische en elektronische 

apparatuur2, voertuigen3, batterijen en accu's4. Dit houdt in wezen in dat de organisatie van 

 
1 Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval. 
2 Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur ("AEEA"). 
3 Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken ("ELV's"). 
4 Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s alsook 
afgedankte batterijen en accu's. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32000L0053


 

het afvalbeheer of de financiële verantwoordelijkheid daarvoor wordt toegerekend aan de 

producent (of distributeur) van het product dat deze afvalstoffen voortbrengt (via 

terugnameverplichtingen). 

Bovendien bepaalt artikel 8 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen dat de lidstaten deze uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid voor andere producten in het leven kunnen roepen. 

Het Waalse Gewest heeft de principes van de Kaderrichtlijn afvalstoffen naar behoren omgezet 

en verder de mogelijkheid geregeld om het afvalbeheer te laten uitvoeren door 

gespecialiseerde bedrijven (inzamelaars, vervoerders, (voor)behandelingscentra - zie art. 7, § 

3 van het Waalse decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen ("

")). 

Hoewel het Waals Afvalstoffendecreet dit toestaat, heeft de Waalse regering geen 

modaliteiten vastgesteld voor vrijstelling, beperking of verdeling van de verantwoordelijkheid 

tussen de verschillende (potentiële) actoren in de afvalbeheerketen, met uitzondering van 

gevallen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid5. 

Daarom blijft de oorspronkelijke producent of houder van het afval verantwoordelijk voor het 

afval tot aan de definitieve verwijdering of nuttige toepassing ervan. 

Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, en onverminderd de regels inzake 

terugnameverplichtingen, worden de kosten van afvalbeheer gedragen door de 

oorspronkelijke afvalproducent of door de huidige of vorige houder van de afvalstoffen. 

Met betrekking tot situaties in de bouwsector leert de ervaring dat het daarom noodzakelijk is 

ervoor te zorgen dat de rechten en plichten van de verschillende betrokkenen die op een werf 

actief zijn, in het bijzonder die van de eigenaar/bouwmeester enerzijds, en die van de 

aannemer anderzijds, contractueel worden bepaald en geregeld.  

De Vlaamse wetgeving en de Waalse zijn vergelijkbaar. 

Het Vlaams decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (" ") verplkicht producenten van 

industrieel afval uitdrukkelijk om afval terug te winnen of te verwijderen, tenzij anders bepaald 

door de Vlaamse Regering (art. 10 Materialendecreet).  

 

 
5 Afval waarvoor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt toegepast in het Waalse Gewest (Besluit van de Waalse 
regering van 23 september 2010 tot vaststelling van een verplichting om bepaald afval terug te nemen): batterijen en accu's, 
gebruikte banden, afgedankte voertuigen, afgewerkte olie, frituuroliën en -vetten, afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) en huishoudelijk en industrieel verpakkingsafval. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996062744&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011122333
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011122333
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010092309&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010092309&table_name=wet


 

Het Materialendecreet voorziet ook dat financiële verantwoordelijkheid kan worden gelegd bij 

de producent van het product waarvan de afvalstoffen afkomstig zijn, of bij de distributeurs of 

invoerders van een dergelijk product, in het bijzonder via uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid6. 

Net als in het Waalse Gewest is het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat de rechten en 

plichten van de verschillende betrokkenen die op een werf actief zijn, contractueel worden 

gespecificeerd, in het bijzonder die van de eigenaar/bouwheer enerzijds en die van de 

aannemer anderzijds, vermits de verantwoordelijkheid voor het beheer en de financiële 

draagplicht zowel op de producent als op de houder van de afvalstoffen rusten. 

De Franse wet wijkt niet af van de benadering volgens dewelke de verantwoordelijkheden voor 

afvalstoffen rond enerzijds de producent en anderzijds de houder draaien. 

In artikel L541-1, 1ste alinea, bepaalt de Franse milieucode inderdaad: "

". 

Zoals aangegeven in Blad 1 is deze aanpak landelijk en omvat deze geen regionale, 

departementale of gemeentelijke planning.  

Zoals hierboven vermeld, houdt het contract tussen een afvalproducent en een dienstverlener 

(die er dus wettelijk “houder” van wordt zodra hij het beheer en de controle over de 

afvalstoffen heeft) geen vrijstelling van aansprakelijkheid voor de producent in. Dit contract 

mag niet ingeroepen worden tegen de overheid (niet-tegenwerpelijkheid van het contract) en 

mag de producent evenmin vrijstellen van diens verplichtingen in geval van plichtsverzuim 

door de houder (in het bijzonder de vervoerder en de verwijderaar). 

Wanneer een afvalverwijderaar bijvoorbeeld zijn afvalverwerkingsverplichtingen niet nakomt 

(bv. niet-conforme behandeling of achterlating), of zelf niet meer in staat is om deze plichten 

na te leven (bv. wegens faillissement, stopzetting van het bedrijf, enz.), kan de overheid zich 

richten tot de producent van het afval in kwestie (voor zover deze nog kan worden 

geïdentificeerd) om de conforme behandeling ervan te eisen, ongeacht de geldigheid van het 

contract tussen de producent en de houder die aan de eigen plicht verzuimd heeft. Hieruit 

volgt dat het aan de producenten is om zich te vergewissen van de bekwaamheid en de 

juridische soliditeit van de dienstverleners waarop die producenten een beroep doen (art. 

L541-2 par. 2 en 3 Franse milieucode).  

 
6 Afval waarvoor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt toegepast in het Vlaamse Gewest (Besluit 

van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 

het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen ("VLAREMA")): drukwerk, afgedankte 
voertuigen, afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gebruikte batterijen en accu's, 
afgewerkte olie, oude en vervallen medicijnen, gebruikte matrassen, afvalwegwerpluiers en huishoudelijk en 
industrieel verpakkingsafval. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023268608?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006176615
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023268608?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006176615
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet


 

Ten slotte is Frankrijk wat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid betreft zeer 

proactief. De overheid breidde de lijst van producten die onder deze regeling vallen uit tot 23 

verschillende categorieën (vanaf 2024 of 2025 voor sommige afvalstoffen en producten) (art. 

L541-10-1 e.v.  Franse milieucode). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599086?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000041554945
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599086?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000041554945


 

  

 

 

  



 

Art. 3, 10) van de Richtlijn 2008/98 van het Europees Parlement en de Raad van 19 

november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen ("

") definieert " " als "

". 

Inrichtingen of ondernemingen die beroepsmatig afval inzamelen of vervoeren (evenals 

afvalhandelaars1 en -makelaars2) zijn onderworpen aan verschillende verplichtingen om de 

traceerbaarheid van afval te waarborgen:  

 verplichting tot registratie bij de bevoegde autoriteit (art. 26 Kaderrichtlijn 

afvalstoffen); en  

 verplichting om een chronologisch register voor gevaarlijke afvalstoffen bij te houden 

(art. 35, par. 1, Kaderrichtlijn afvalstoffen, met vermelding van:  

o de hoeveelheid, aard en oorsprong van deze afvalstoffen; 

o de hoeveelheid producten/materialen die verkregen zijn door voorbereiding met 

het oog op hergebruik, recyclage of andere nuttige toepassingen; 

o indien van toepassing, de bestemming, de frequentie van inzameling, de 

vervoerswijze en de geplande verwerkingsmethode voor het afval. 

Deze verplichting kan door de lidstaten worden uitgebreid tot niet-gevaarlijk afval. 

Afvalinzamelaars en -vervoerders moeten een erkenning of registratie hebben, afhankelijk van 

of het om gevaarlijke afvalstoffen gaat of niet (art. 10 van het Waalse decreet van 27 juni 

1996 betreffende afvalstoffen (" ")). 

Natuurlijke of rechtspersonen die beroepsmatig gevaarlijk afval inzamelen of vervoeren (of de 

activiteiten van makelaars en handelaars uitoefenen) moeten vooraf toestemming (erkenning) 

krijgen (art. 10, al. 1, Waals afvalstoffendecreet en art. 29-41 van het Besluit van de Waalse 

regering van 9 april 1992 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (" ")).  

 
1 Art. 3, 7) Kaderrichtlijn afvalstoffen: "iedere onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen 
en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit 
hebben". 
2 Art. 3, 8) Kaderrichtlijn afvalstoffen: "iedere onderneming die ten behoeve van anderen de verwijdering of de 
nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in 
hun bezit hebben;". 

Registratie- / erkenningsplicht voor afvalinzamelaars en -vervoerders 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996062744&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996062744&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992040931&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992040931&table_name=wet


 

Het verzoek om erkenning wordt ingediend bij het Directoraat-Generaal Landbouw, 

Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (hierna " ") (art. 36-37 BWR 9 april 1992 - 
 https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-

dechets/collecteurs---transporteurs.html). 

De verleende machtiging geldt voor een periode van maximaal 5 jaar (art. 29 BWR 9 april 1992). 

De lijst van erkende vervoerders, inzamelaars, makelaars en handelaars van gevaarklijke 

afvalstoffen wordt jaarlijks gepubliceerd (art. 31 BWR 9 april 1992 –
http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be

/owd/entagree/index.htm). 

Natuurlijke of rechtspersonen die beroepsmatig niet-gevaarlijk afval inzamelen of vervoeren 

(of de activiteiten van makelaars en handelaars uitoefenen) moeten vooraf geregistreerd zijn 

(art. 10, al. 3, Waals afvalstoffendecreet en art. 2-11 van het Besluit van de Waalse regering 

van 13 november 2003 betreffende de registratie van inzamelaars, makelaars, handelaars 

en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen (" ")).  

De registratieaanvraag moet worden ingediend bij de DGARNE (art. 4-5 BWR 13 november 

2003 – voor :  

https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-dechets/collecteurs---

transporteurs.html).  

De registratie die een onderneming verkreeg voor de nuttige toepassing van bepaalde 

afvalstoffen, overeenkomstig de regels uit het Besluit van de Waalse regering van 14 juni 

2001 tot bevordering van de terugwinning van bepaalde afvalstoffen (" "), 

geldt tevens als registratie voor de inzameling en het vervoer van deze ongevaarlijke 

afvalstoffen (art. 2, al. 2 BWR 13 november 2003). Dit is van belang voor de bouwsector, 

omwille van de materialen die onder het BWR van 14 juni 2001 vallen. 

De registratie geldt voor een periode van 5 jaar (art. 2 BWR 13 november 2013). 

Elke persoon die een registratie heeft voor het vervoer van niet-gevaarlijke afvalstoffen in het 

Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 voor het vervoer van dezelfde categorieën afvalstoffen, louter door de 

mededeling van de gegevens van zijn inschrijvingen aan de DGARNE. Deze persoon is verplicht 

om de verplichtingen na te leven die van toepassing zijn op vervoerders, inzamelaars, 

handelaars of makelaars die in het Waalse Gewest zijn geregistreerd (art. 10, al. 7 Waals 

afvalstoffendecreet). 

De lijst van deze geregistreerde vervoerders, inzamelaars, makelaars en handelaars wordt 

jaarlijks gepubliceerd (art. 3 BWR 13 november 2013) 

http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be

/owd/entagree/index.htm). 

 

https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-dechets/collecteurs---transporteurs.html
https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-dechets/collecteurs---transporteurs.html
http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm
http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003111340&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003111340&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003111340&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003111340&table_name=wet
https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-dechets/collecteurs---transporteurs.html
https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-dechets/collecteurs---transporteurs.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001061450&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001061450&table_name=wet
http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm
http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm


 

 

Het Waalse afvalstoffendecreet machtigt de Waalse regering om producenten, houders, 

inzamelaars, vervoerders, makelaars, handelaars, verwijderaars en terugwinnaars van 

afvalstoffen de volgende plichten op te leggen: 

 de verplichting om de bevoegde administratieve autoriteit te informeren over het bezit 

en de overbrenging van afvalstoffen, onder meer via registers, volgbewijzen, specifieke 

formulieren en alle geschikte elektronische middelen ; 

 de verplichting om een ontvangstbewijs te verkrijgen wanneer de afvalstoffen wordt 

overgedragen, dan wel een certificaat van verwijdering of terugwinning van 

afvalstoffen. 

Uiterlijk vanaf 1 januari 2023 zal de normale communicatie van deze gegevens aan de 

administratie via digitale weg verlopen.  

Elke inzamelaar van gevaarlijke afvalstoffen (evenals elke makelaar of handelaar) moet een 

register van gevaarlijke afvalstoffen bijhouden dat hij ter beschikking stelt aan de DGARNE (art. 

59-60 BWR 9 april 1992). Dit register bevat de volgende informatie: 

 de identiteit van de afvalproducent; 

 de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen en de identificatiecode die eventueel 

door het Waalse Gewest is toegekend; 

 de datum van ontvangst van de afvalstoffen bij de producent; 

 de nauwkeurige identificatie van de gemachtigde vervoerder en het gebruikte 

vervoermiddel; 

 de bestemming van de afvalstoffen, de datum van levering en het afschrift van het 

overnamebewijs door het verzamel-, voorbehandelings-, verwijderings- of 

terugwinningscentrum. 

Iedereen die gevaarlijke afvalstoffen in bezit heeft (bijvoorbeeld de inzamelaar/vervoerder aan 

wie dit afval werd overgedragen) moet een kwartaalaangifte aan de DGARNE sturen met de 

gegevens vermeld in het door hem gehouden register van gevaarlijke afval stoffen (art. 61 BWR 

9 april 1992). 

Elke inzamelaar of vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen dient bij de DGARNE een 

jaarlijkse aangifte van inzameling of vervoer van afvalstoffen in (art. 12 BWR 13 november 

2003). 

De jaarlijkse inzameling- of transportaangifte bevat de volgende gegevens: 

 het registratienummer; 

Meldplicht ingezameld of vervoerd afval 



 

 de naam en het adres van de aangever of van de natuurlijke persoon die namens hem 

optreedt; 

 de referentieperiode waarop de verklaring slaat; 

 de aard en totale hoeveelheid afvalstoffen per afvalproducent; 

 de bestemming van de afvalstoffen, door identificatie van de inrichting voor sortering, 

voorbehandeling, verwijdering of nuttige toepassing en, in het geval van grond, de 

locaties voor nuttige toepassing. 

De aangever die gelijktijdig als inzamelaar en vervoerder van ongevaarlijk afval optreedt, kan 

volstaan met één aangifte (art. 13 BWR 13 november 2003). 

Elke afvalvervoerder (gevaarlijk of niet-gevaarlijk) moet het transport voorzien van een 

begeleidend vervoersformulier (CMR of vrachtbrief).  

Elke houder van gevaarlijk afval dient bij elk transport over een vervoersformulier te 

beschikken (art. 65 BWR 9 april 1992). Het  vergezelt de 

afvalstoffen naar de inrichting van de ontvanger. De houder, de verschillende tussenpersonen 

en de exploitant van de ontvangende voorziening ondertekenen achtereenvolgens het 

formulier bij de overname van het afval en behouden elk een kopie ondertekend door de 

volgende tussenpersoon (art. 66 BWR 9 april 1992). 

Bovendien wordt elk voertuig dat afvalstoffen vervoert die bestemd zijn voor ingrvaing in een 

centrum voor technische ingraving ("CET"), voorzien van een identificatiebewijs in drievoud 

(art. 24 van het Besluit van de Waalse regering van 27 februari 2003 tot vaststelling van 

de sectorale exploitatievoorwaarden voor centra voor technische ingraving ("

)).  

Inzamelaars en vervoerders van afvalstoffe, moeten vooraf geregistreerd worden (art. 13 van 

het Vlaams decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (" ")). 

Natuurlijke of rechtspersonen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen binnen of vanuit het 

Vlaamse Gewest (of daar activiteiten uitoefenen als afvalmakelaar of -handelaar) moeten als 

zodanig geregistreerd zijn bij de "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij", gewoonlijk 

(hierna: " "- artikel 6.1.3.1, al.1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 

Vervoersformulier 

Registratieplicht voor afvalinzamelaars en -vervoerders 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003022737&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003022737&table_name=wet
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011122333
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet


 

2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (" ")). 

De registratieaanvraag moet elektronisch worden ingediend bij de OVAM (art. 6.1.3.2 

VLAREMA - : https://www.ovam.be/procedure-tot-

registratie-van-inzamelaar-afvalstoffenhandelaar-of-makelaar). 

De kennisgever in de zin van Verordening 1013/2006/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (" " - zie blad 

4) wordt beschouwd als een geregistreerde inzamelaar (of handelaar of makelaar) voor 

transporten die vallen onder een goedgekeurde melding (art. 6.1.3.1, al. 4 VLAREMA). 

Ten slotte is de afvalproducent die zelf de regelingen voor de door hem geproduceerde 

afvalstoffen neemt, vrijgesteld van de registratieplicht als inzamelaar (of handelaar of 

makelaar) (art. 6.1.3.1, al. 3 VLAREMA - zie overige vrijstellingen: art. 6.1.1.2, §1er, al. 1, 5° tot 

7°). 

De registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar in afvalstoffen geldt voor een periode van 

10 jaar (art. 6.1.3.3 VLAREMA). 

Registraties die in andere gewesten/lidstaten werden verkregen voor inzamelaars (of 

handelaren of tussenhandelaars) van afval worden niet erkend. Deze gelijkschakeling bestaat 

echter wel voor vervoerders (art. 6.1.4.1 VLAREMA - zie punt 3.1.2 hieronder).  

De lijst van in het Vlaamse Gewest geregistreerde afvalinzamelaars, -makelaars en -handelaren 

wordt gepubliceerd op de website van de OVAM (art. 6.1.3.1, al. 2 VLAREMA - 
https://www.ovam.be/register_ihm).  

Indien de inzamelaar (of makelaar of handelaar) het afval zelf vervoert, moet hij ook 

beschikken over een registratie als afvalvervoerder (art. 6.1.3.1, al. 1 VLAREMA). 

Natuurlijke of rechtspersonen die beroepsmatig afvalstoffen vervoeren, dienen zich als 

vervoerder van afvalstoffen aan te melden bij de OVAM (art. 6.1.2.1 VLAREMA). 

Deze verplichting geldt niet voor transitvervoer door het Vlaamse Gewest. 

De registratieaanvraag moet elektronisch worden ingediend bij de OVAM (art. 6.1.2.3 

VLAREMA - , zie: https://www.ovam.be/procedure-tot-

registratie-als-vervoerder-van-afvalstoffen). 

De registratie als vervoerder van afvalstoffen geldt voor een periode van 10 jaar (art. 6.1.2.3 

VLAREMA). 

Afvalvervoerders die geregistreerd zijn in het Waalse Gewest, in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest of in een andere lidstaat (bijvoorbeeld in Frankrijk) worden aanzien als geregistreerde 

vervoerders indien ze een ondernemingsnummer hebben als het om Belgische 

ondernemingen gaat, of een btw-nummer als het om buitenlandse ondernemingen gaat (art. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ovam.be/procedure-tot-registratie-van-inzamelaar-afvalstoffenhandelaar-of-makelaar
https://www.ovam.be/procedure-tot-registratie-van-inzamelaar-afvalstoffenhandelaar-of-makelaar
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://www.ovam.be/register_ihm
https://www.ovam.be/procedure-tot-registratie-als-vervoerder-van-afvalstoffen
https://www.ovam.be/procedure-tot-registratie-als-vervoerder-van-afvalstoffen


 

6.1.4.1 VLAREMA). Het is aan deze vervoerders om het bestaan van een dergelijke registratie 

aan te tonen (art. 6.1.2.1, §1, al. 2 VLAREMA). 

De lijst van in het Vlaamse Gewest geregistreerde vervoerders van afvalstoffen staat op de 

website van de OVAM (art. 6.1.2.1, al. 3 VLAREMA - https://ovam.be/register_vervoerders). 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, moet een  

bijhouden waarin met name de hoeveelheid afvalstoffen (aan- en afvoer), de aard, de 

oorsprong, de bestemming, de frequentie van inzameling, de wijze van vervoer en van 

behandeling worden vermeld (art. 6, § 1, al. 1 Materialendecreet).  

Gevaarlijke afvalstoffen bestemd voor verwijdering moeten worden geregistreerd en 

geïdentificeerd (art. 30, §1 Materialendecreet). 

Inzamelaars (of makelaars of handelaars) houden een  (art. 6.1.1.3, 3° en 

art. 7.2.1.2 VLAREMA) bij met de volgende gegevens: 

 de datum van inzamelen, handelen of makelen;   

 de datum van daadwerkelijk transport van het afval;   

 het ondernemingsnummer en de naam en het adres van de afvalstoffenproducent;   

 de hoeveelheid afvalstoffen;   

 de aard en samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code;   

 in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de afvalvervoerder, 

ondernemingsnummer voor Belgische vervoerders en btw-nummer voor hun 

buitenlandse tegenhangers;   

 de beoogde verwerkingsmethode of toepassingswijze voor het afval;   

 in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de 

afvalstoffen, ondernemingsnummer voor Belgische verwerkers en btw-nummer voor 

hun buitenlandse tegenhangers; 

Vervoerders zijn verplicht om elk transport van afvalstoffen te voorzien van een begeleidend 

identificatieformulier (art. 6, §2 Materialendecreet; art. 6.1.1.1, al. 1, 7° en art. 6.1.1.2 

VLAREMA). 

Dezelfde verplichting rust op de afvalinzamelaars (en makelaars of handelaars) (art. 6.1.1.3, 2° 

VLAREMA). 

De gegevens die het formulier dient te vermelden, verschillen naargelang het om gevaarlijke 

of niet-gevaarlijke afvalstoffen gaat (voor deze :  

https://www.ovam.be/identificatieformulier-afvalstoffen). 

Meldplicht ingezameld of vervoerd afval 

Identificatieformulier 

https://ovam.be/register_vervoerders
https://www.ovam.be/identificatieformulier-afvalstoffen


 

Voor vervoer van gevaarlijke afvalstoffen zijn het vervoersdocument en de afschriften van het 

kennisgevingsdocument verkregen in het kader van een grensoverschrijdende overbrenging 

van afvalstoffen, in overeenstemming met de EVOA, gelijkwaardig aan het 

identificatieformulier bij vervoer van afvalstoffen (art. 6.1.1.2, §3, al. 1 VLAREMA) - zie Blad 4.  

Evenzo is voor het vervoer van niet-gevaarlijke afvalstoffen het document vermeld in bijlage 

VII van de , verkregen in het kader van een grensoverschrijdende overbrenging van 

afvalstoffen, gelijkwaardig aan dit identificatieformulier (art. 6.1.1.2, §3, al. 2 VLAREMA) - 
 

De Franse wet- en regelgeving met betrekking tot het vervoer van afval wordt nationaal 

toegepast.  

In principe variëren de regels met betrekking tot het vervoer van afval naargelang hoe 

gevaarlijk de afvalstoffen zijn.  

"

" (art. L541-8 Franse milieucode). 

Wettelijk gezien omvat wegvervoer alle of een deel van de volgende fasen: laden, verplaatsen 

en lossen (art. R541-49 Franse milieucode).  

Wie afvalstoffen wil inzamelen of vervoeren, moet een aangifte indienen bij de prefect van het 

departement waar hun hoofdzetel is gevestigd, voor een rechtspersoon is, of hun woonplaats, 

voor een natuurlijke persoon. 

De aangifte is verplicht voor eenieder die een hoeveelheid groter dan 0,1 ton per lading 

gevaarlijke afvalstoffen inzamelen of vervoeren of die een hoeveelheid groter dan 0,5 ton per 

lading niet-gevaarlijke afvalstoffen inzamelen of vervoeren (art. R541-50 Franse milieucode). 

Er gelden echter vrijstellingen voor de volgende afvalcategorieën:  

 personen die het door hen geproduceerde afval vervoeren en die onderworpen zijn 

aan het stelsel van ingedeelde inrichtingen met het oog de bescherming van het milieu 

(hierna "ICPE"); 

 personen die voor rekening van de overheid alleen huishoudelijk afval inzamelen;  

 personen die niet-vervuilde grond, afval van bakstenen, beton, tegels, keramiek en 

ander zuiver en geosrteerd sloopmateriaal,of puin en stenen inzamelen of vervoeren;  

Registratieplicht voor afvalinzamelaars en -vervoerders 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023268647
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042663043
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042663031


 

 gemachtigde inzamelaars voor afgewerkte olie (art. R543-3 à R 543-15 Franse 

milieucode); 

 personen die nieuwe producten en apparatuur afleveren en daarbij afval dat 

vergelijkbaar is met deze producten en apparatuur, inclusief hun verpakking, 

terugnemen van de eindgebruikers als onderdeel van hun distributieactiviteit (bv. 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur);  

 ICPE-exploitanten die onderworpen zijn aan een vergunning, registratie of aangifte en 

die vallen onder rubriek 2710 van de nomenclatuur - Afvalinzamelingsfaciliteiten voor 

afvalstoffen ter beschikking gesteld door de oorspronkelijke -.  

De hierboven genoemde verklaring (aangifte) omvat:  

 een toezegging van de aangever om de afvalstoffen afval uitsluitend te vervoeren naar 

verwerkingsinstallaties die voldoen aan het ICPE-stelsel; 

 een verbintenis om door de aangever vervoerd afval te beheren voor afvalstoffen die 

werden achtergelaten, gestort of naar een bestemming geleid die niet voldoet aan de 

voorschriften inzake afvalverwerking; 

 een verbintenis om in geval van een ongeval of onbedoeld storten van afvalstoffen, 

onverwijld de plaatselijk bevoegde prefect op de hoogte te brengen. 

De samenstelling van het aangiftedossier wordt bepaald bij ministerieel besluit (besluit van 12 

augustus 1998 betreffende de samenstelling van het aangiftedossier en het ontvangstbewijs voor 

het vervoer van afvalstoffen). 

Deze aangifte moet om de vijf jaar worden vernieuwd (art. R541-52 Franse milieucode). 

Aan boord van elk voertuig/toestel voor het inzamelen en vervoeren van afval moet een kopie 

van het ontvangstbewijs voor de aangifte worden bewaard (art. R541-53 Milieucode). 

Het vervoer van afvalstoffen die niet onder het aangiftesysteem vallen en evenmin genieten 

van een van de bovengenoemde vrijstellingen, zijn onderworpen aan een vergunning.  

Aldus is voor de inzameling en het vervoer over de weg van afvalstoffen die vallen onder de 

categorie gevaarlijke goederen in toepassing van de Europese overeenkomst betreffende het 

internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, een vergunning vereist (art. 

R541-54 Franse milieucode). 

De vergunningen die uitgereikt worden voor het vervoer van gevaarlijke goederen (of „ TDG") 

gelden als vervoersvergunning onder de Franse Milieucode (art. L1252-1 Transportcode en 

Besluit van 29 mei 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg bekend 

als het „ TDG-besluit " en met name bijlage 1 daarvan). 

Let wel: eenieder die houder is van een vergunning die is afgegeven door een andere lidstaat 

of die met hetzelfde oogmerk een aangifte heeft gedaan in toepassing van artikel 26 van de 

Kaderrichtlijn afvalstoffen, is gerechtigd om in Frankrijk vervoer, handel en makelaardij in 

afvalstoffen uit te voeren. (art. R541-60 Franse milieucode).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10715
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005626655/2021-01-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005626655/2021-01-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005626655/2021-01-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839127/2011-07-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024357385/2011-07-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024357382/2011-07-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024357382/2011-07-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000023085655/2010-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020796240/2021-01-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024357369/2011-07-12


 

Eenieder die gevaarlijk afval of radioactief afval produceert, maar ook elke inzamelaar van 

kleine hoeveelheden van deze afvalstoffen, elkeen die deze afvalstoffen heeft herpakt of 

herwerkt en elke persoon die afvalstoffen in bezit heeft waarvan de producent niet bekend is, 

moet deze afvalstoffen, bij overdracht aan een derde partij, voorzien van een begeleidend 

borderel. Die verplichting waarborgt de traceerbaarheid van de afvalstoffen. 

Bij het ontvangen en herzenden van die afvalstoffen vullen de vervoerder en de ontvanger het 

borderel verder aan. Iedereen die het origineel of de kopie van een borderel uitgeeft, ontvangt 

of aanvult, bewaart een kopie, gedurende drie jaar voor inzamelaars en vervoerders, 

gedurende vijf jaar in andere gevallen (art. R541-45 Franse milieucode).  

De opvolging van de behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen vereist momenteel geen borderel. Sinds 

juli 2011 moeten overbrengingen van niet-gevaarlijk afval echter worden geregistreerd in het afvalregister 

dat elke exploitant die afvalstoffen produceert of verzendt, moet houden. Voor vervoerders is dat optioneel.  

Voor gevaarlijk afval zijn de opvolgingsborderellen voor gevaarlijke afvalstoffen verplicht (zie. BSDD – Cerfa 

n°12571*01). Evenzo is een speciaal borderel opgelegd voor asbesthoudende gevaarlijke afvalstoffen (zie. 

BSDA - Cerfa n°11861*03). 

De exploitanten van inrichtingen die afvalstoffen produceren of vervoeren, inzamelaars, 

vervoerders, handelaars en exploitanten van doorvoer-, consolidatie- of 

afvalverwerkingsinstallaties houden een actueel chronologisch register bij van de productie, 

verzending, ontvangst en behandeling van deze afvalstoffen.  

Dit register dient minimaal drie jaar bewaard (art. R541-43 Franse milieucode). De inhoud 

ervan is voorgeschreven bij ministerieel besluit (gewijzigd Besluit van 29 februari 2012 tot 

vaststelling van de inhoud van de registers vermeld in de artikelen R541-43 en R.541-46 

van de Franse milieucode).  

 

Artikel 3 van dit ministerieel besluit bepaalt:  

"Vervoerders en inzamelaars van afvalstoffen houden een chronologisch register bij van het 

vervoerde of ingezamelde afval. Dit register bevat ten minste voor elke getransporteerde of 

ingezamelde afvalstroom de volgende informatie: 

 de datum van inzameling en de datum van lossing van het afval;  

 de aard van de vervoerde of ingezamelde afvalstoffen (dat wil zeggen de afvalcode 

volgens de nomenclatuur gedefinieerd in bijlage II van art. R541-8 van de Franse 

milieucode, door verwijzing naar de Europese afvalstoffenlijst - zie );  

 de hoeveelheid vervoerd of ingezameld afval;  

 het kenteken van het voertuig/de voertuigen die het afval vervoeren;  

Meldplicht ingezameld of vervoerd afval 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024357339/2011-07-12
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14334
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14334
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11861.do
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024357357/2011-07-12
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025454959/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2029%20f%C3%A9vrier%202012%20fixant%20le%20contenu%20des%20registres,du%20code%20de%20l'environnement&text=Notice%20%3A%20cet%20arr%C3%AAt%C3%A9%20concerne%20le,et%20du%20traitement%20de%20d%C3%A9chets.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025454959/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2029%20f%C3%A9vrier%202012%20fixant%20le%20contenu%20des%20registres,du%20code%20de%20l'environnement&text=Notice%20%3A%20cet%20arr%C3%AAt%C3%A9%20concerne%20le,et%20du%20traitement%20de%20d%C3%A9chets.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025454959/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2029%20f%C3%A9vrier%202012%20fixant%20le%20contenu%20des%20registres,du%20code%20de%20l'environnement&text=Notice%20%3A%20cet%20arr%C3%AAt%C3%A9%20concerne%20le,et%20du%20traitement%20de%20d%C3%A9chets.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839995&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 indien van toepassing, het nummer van het (de) opvolgingsborderel(len) voor 

afvalstoffen;  

 indien van toepassing, het kennisgevingsnummer voorzien in Verordening (EG) nr. 

1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende (grensoverschrijdende) overbrenging van 

afvalstoffen;  

 de naam en het adres van de persoon die de afvalstoffen aan de vervoerder of 

inzamelaar aflevert;  

 de naam en het adres van de inrichting waar het afval heen wordt gestuurd".  

In feite moet elk transport van afval vergezeld gaan van vervoersdocumenten in de vorm van 

een vrachtbrief ( : https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-cmr-model-

2007-en-fr.pdf) die verschillende gegvens bevat om de traceerbaarheid van afval te 

waarborgen.  

Voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen zijn aanvullende documenten of informatie 

nodig, bijvoorbeeld het bewijs van de specifieke vergunning (machtiging of registratie) van de 

vervoerder.  

https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-cmr-model-2007-en-fr.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-cmr-model-2007-en-fr.pdf


 

 

 

 

  



 

De Verordening 1013/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 

betreffende de overbrenging van afvalstoffen (“ ” of, in het Frans “ ")1 vormt 

de kern van de zaak voor grensoverschrijdende overbrengingen. Deze moet worden gelezen in 

combinatie met: 

het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van grensoverschrijdende 

overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan ("

"); 

het Besluit C (2001) 107/def. Van de Raad van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (" ") betreffende de herziening van Besluit 

C(1992)39/def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van 

afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing in het OESO-gebied ("

").  

In  de min of meer nabije toekomst verwachten we een wijziging van de EVOA, als onderdeel 

van de Green Deal van de Europese Unie en meer in het bijzonder als uitvoering van het 

Actieplan voor een circulaire economie. 

Vóór elke grensoverschrijdende overdracht moet eerst worden bepaald of de betreffende 

afvalstof op de oranje lijst of de groene lijst staat, en vervolgens of die afvalstof bestemd is 

voor verwijdering of nuttige toepassing:  

 : afvalstoffen vermeld in bijlage IV van de EVOA (deze herneemt de lijst van 

bijlagen II en VIII van het Verdrag van Bazel en andere afvalstoffen die zijn opgenomen 

in het OESO-besluit); 

 : afvalstoffen vermeld in bijlage III van de EVOA (deze herneemt de lijst van 

bijlage IX van het Verdrag van Bazel en andere afvalstoffen die zijn opgenomen in het 

OESO-besluit); 

 

 
(art. 4 tot 17 EVOA) 

De aard van het afval en de behandeling waarvoor het bestemd is, bepalen de regels en 

procedures die van toepassing zijn op grensoverschrijdende overbrenging. 

Indien het gaat om:  

 afvalstoffen bestemd voor verwijdering  

 afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing  

 
1 De EVOA is rechtstreeks van toepassing in de lidstaten. Deze vereist dus geen omzettingsmaatregel, in 
tegenstelling tot de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De beginselen en procedures die de EVOA vastlegt, zullen 
daarom in principe door alle lidstaten op dezelfde manier worden toegepast.  

Procedure voor kennisgeving en voorafgaande toestemming 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0266
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0266


 

o vermeld in bijlage IV van de EVOA (oranje lijst2) 

o vermeld in deel 2 van bijlage V van de EVOA 

 afvalstoffen en mengsels die noch op de groene lijst, noch op de oranje lijst staan,  

dient de persoon die verantwoordelijk is voor de kennisgeving, of "kennisgever" (volgens een 

cascadesysteem - art. 2, 15° EVOA) een kennisgevingsdocument met verzoek tot voorafgaande 

toestemming in.  

De kennisgever is, al naargelang het geval:  

 de eerste producent; 

 de vergunde nieuwe producent die gemachtigd is om handelingen uit te voeren vóór 

de overbrenging; 

 de erkende inzamelaar die diverse kleine hoeveelheden afval inzamelt; 

 de geregistreerde handelaar;  

 de geregistreerde makelaar; 

 de houder van de afvalstoffen, enkel indien de voorgaande personen onbekend of 

insolvabel zijn. 

De kennisgever zendt aan de bevoegde autoriteit van het land van verzending (art.4 EVOA):  

 kennisgevings- en vervoersdocumenten (bijlagen IA en IB) en eventuele aanvullende 

informatie (bijlage II); 

 het contract tussen de kennisgever en de ontvanger betreffende de nuttige toepassing 

of verwijdering van de aangemelde afvalstoffen (art. 5 EVOA); 

 bewijs van onderschrijving van een bankgarantie of gelijkwaardige verzekering (art. 6 

EVOA). 

De bevoegde autoriteit van het land van verzending gaat na of de kennisgeving correct is en 

stuurt deze door naar de bevoegde autoriteit van het land van bestemming en naar de 

bevoegde autoriteit van het (of de) land(en) van doorvoer. 

De autoriteiten hebben 30 dagen de tijd om hun opmerkingen te maken en/of hun 

toestemming te geven of te weigeren. 

 
(art. 18 EVOA) 

Zo de afvalstoffen bestemd zijn voor nuttige toepassing, met een hoeveelheid van meer dan 

20 kg,  

 worden vermeld in bijlage III of III B (groene lijst) of 

 afkomstig zijn van een mengsel van ten minste twee afvalstoffen die onder bijlage III 

(groene lijst) vallen, 

 
2 Omvat gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. 

Informatieprocedure 



 

moet de overbrenging (het vervoer) van het afval vergezeld gaan van de volgende 

documenten: 

 het naar behoren ingevulde formulier van bijlage VII bij de EVOA, en 

 het contract tussen de persoon die de overbrenging organiseert en de ontvanger. 

 
In geval van geschillen tussen de bevoegde autoriteiten van verzending en bestemming over 

de classificatie, zal de meest strikte interpretatie gelden (art. 28 EVOA).  Als een lidstaat 

bijvoorbeeld van mening is dat een afvalstof onder de oranje lijst valt en een andere lidstaat 

van mening is dat het de afvalstof onder de groene lijst valt, zal het afval moeten worden 

beheerd als een afvalstof onder de oranje lijst. 

Er kunnen zich eveneens moeilijkheden voordoen wanneer een materiaal of stof door een 

lidstaat niet langer als afvalstof wordt beschouwd (status " "), terwijl een andere 

lidstaat van mening is dat het nog steeds (en altijd) een afvalstof betreft ( ).  

 
Artikel 33 van de EVOA voorziet in de mogelijke toepassing van de EVOA op overbenging die 

uitsluitend binnen de lidstaten plaatsvindt.  

België heeft nooit een controleregime ingevoerd voor overbenging die uitsluitend op haar 

grondgebied plaatsvinden.  Voorzichtigheid is echter geboden in de context van interregionale 

afvaltransporten waarvan de status kan verschillen van Gewest tot Gewest (" "-

status verkregen in het ene, altijd afval in het andere?). 

Let wel: de federale overheid blijft bevoegd blijft voor de doorvoer van afvalstoffen door België. 

De autoriteit in de zin van 21° (doorvoerautoriteit) van artikel 2 van de EVOA, bevoegd voor de 

melding van de doorvoer van afvalstoffen is de Interregionale Verpakkingscommissie (of " ") 

(zie : https://www.ivcie.be/fr/autorite-belge-competente-pour-le-transit-

de-dechets/).  

De maatregelen om de verplichtingen opgelegd door de EVOA uit te voeren, werden 

vastgesteld bij het Besluit van de Waalse regering van 19 juli 2007 betreffende de 

overbrenging van afvalstoffen (" "). 

De bevoegde Waalse autoriteit in de zin van 19° (bevoegde autoriteit van verzending) en 20° 

(bevoegde autoriteit van bestemming) van artikel 2 van de EVOA is de Algemene Directie 

Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu ("DGARNE") - Afdeling beheer infrastructuur en afvalbeleid 

( :  

http://environnement.wallonie.be/publi/owd/manuel_ttd/index.htm).  

Beslechting van geschillen 

Overdrachten binnen een lidstaat 

https://www.ivcie.be/fr/autorite-belge-competente-pour-le-transit-de-dechets/
https://www.ivcie.be/fr/autorite-belge-competente-pour-le-transit-de-dechets/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007071930&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007071930&table_name=wet
http://environnement.wallonie.be/publi/owd/manuel_ttd/index.htm


 

De maatregelen voor de uitvoering van de verplichtingen opgelegd door de EVOA zijn 

vastgelegd in de artikelen 6.2.1 en volgende van het Besluit van de Vlaamse regering van 17 

februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer 

van materiaalkringlopen en afvalstoffen (" "). 

De bevoegde Vlaamse autoriteit in de zin van 19° (bevoegde autoriteit van verzending) en 20° 

(bevoegde autoriteit van bestemming) van artikel 2 van de EVOA is de "Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij" (gewoonlijk aangeduid als " ") ( : 

https://www.ovam.be/grensoverschrijdende-overbrenging-afvalstoffen). 

De invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen in Frankrijk zijn onderworpen aan de 

bepalingen van de EVOA. De maatregelen ter uitvoering van de door de EVOA opgelegde 

verplichtingen staan in de Franse Milieucode (art. L541-40 tot L541-42-2 en R541-62 tot 

R541-64-4). 

De bevoegde autoriteit in de zin van 19° (bevoegde autoriteit van verzending), 20° (bevoegde 

autoriteit van bestemming) en 21° (bevoegde autoriteit van doorvoer) van artikel 2 van de 

EVOA is de minister die bevoegd is voor het milieu (art. R541-62 Milieucode).  

Voor de toepassing van artikel 6 van de EVOA is de betreffende financiële garantie een 

zelfstandige garantie op eerste verzoek in de zin van artikel 2321 van het Burgerlijk Wetboek 

of een consignatie in handen van de “ ”.  

De minister bevoegd voor het milieu legde bij ministerieel besluit de documenten vast die 

moeten worden voorgelegd voor de consignatie of de vrijgave daarvan (Besluit van 13 juli 

2011 betreffende de modaliteiten voor financiële garanties bij grensoverschrijdende 

overbrenging van afvalstoffen). 
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Volgens artikel 6, par. 1 van de Richtlijn 2008/98 van het Europees Parlement en de Raad 

van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen 
(" "), houden bepaalde afvalstoffen op afval te zijn wanneer ze 

een terugwinning of recyclage hebben ondergaan en voldoen aan specifieke criteria die 

moeten worden gedefinieerd in overeenstemming met de volgende voorwaarden:  

"(…) 

 de stof of het voorwerp is bestemd om te worden gebruikt voor specifieke doelen;;  

 er is een markt voor of vraag naar de stof of hetvoorwerp;  

 de stof of het object voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen 

en en aan de voor producten geldende wetgeving en normen; en  

 het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen  ongunstige 

effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid". 

Het is daarom mogelijk om het statuut van " " voor bepaalde " " te 

beëindigen, als ze aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.  

Enerzijds machtigt de Kaderrichtlijn Afvalstoffen de lidstaten om voor bepaalde stromen 

specifieke criteria vast te stellen voor het beëindigen van de afvalstatus.  

Anderzijds erkent de Europese Commissie tevens de noodzaak om criteria te definiëren op het 

niveau van de Europese Unie. Als de afvalstof in dergelijke gevallen voldoet aan de criteria die 

door de Europese Commissie heeft vastgesteld, mag deze niet langer worden onderworpen 

aan een nationale " "-procedure. Een dergelijke Europese exit uit de afvalstatus 

geldt voor metaalschroot1, kringloopglas2 en koperschroot3.   

Het belang van deze procedures is in wezen het wegvallen van (zware) verantwoordelijkheden 

met betrekking tot afvalbeheer, wanneer materialen terug "normale" goederen ("

") worden.  

 komt een materiaal dat de einde-afvalstatus geniet, terug op de markt als een 

" ". Dat product is vervolgens onderworpen aan federale productnormen (in het kader 

van de Wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van 

 
1 Verordening 333/2011/EU van de Raad van 31 maart 2011 tot vaststelling van de criteria die bepalen wanneer 
wanneer bepaalde soorten metaalschroot niet langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 
2008/98/EG van het Europees Parlement en de. 
2 Verordening 1179/2012/EU van de Raad van 10 december 2012 tot vaststelling van de criteria die bepalen 
wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer 
als afval wordt aangemerkt. 
3 Verordening 715/2013/EU van de Raad van 25 juli 2013 tot vaststelling van de criteria die bepalen wanneer 
koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval 
wordt aangemerkt. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998122141&table_name=wet


 

duurzame productie- en consumptiemethoden en ter bescherming van het milieu, de 

volksgezondheid en de werknemers ), of aan toepasselijke Europese normen. 

"End of Waste"-bouwproducten moeten bijvoorbeeld beantwoorden aan Verordening 

305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling 

van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot 

intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad die de regels voor het aanbrengen van de 

CE-markering heeftvastgelegd.  

Het Waalse Gewest heeft de "End of Waste" geïmplementeerd door het Besluit van de Waalse 

regering van 28 februari 2019 houdende uitvoering van de procedure voor de beëindiging 

van het statuut van afvalstof bedoeld in artikel 4ter van het decreet van 27 juni 1996 

betreffende de afvalstoffen en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 14 

juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt ("BWR 

EoW"). 

Elke exploitant kan vragen dat het afval dat hij recupereert of recycleert, niet langer een 

afvalstatus heeft op het grondgebied van het Waals Gewest (wetende dat bepaalde soorten 

afval noodzakelijkerwijs uitgesloten zijn van de uitstapprocedure4).  

Hiertoe moet een beslissing over het einde van het afvalstatuut verkregen worden van de 

Algemene Directie Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu (hierna "DGARNE") volgens één van de 

volgende procedures: 

 Algemene procedure voor het aanvragen van einde afvalstatuut (art. 5-10 BWR EoW) 

 Vereenvoudigde procedures om het afvalstatuut te verlaten:  

  (art. 11-

15 BWR EoW): 

• voor afvalstoffen met kenmerken die gelijk zijn aan die van afvalstoffen 

waarover reeds een besluit inzake de einde van de afvalfase is genomen;  

• voor teruggewonnen papier dat bestemd is voor gebruik als papiervezels voor 

de vervaardiging van papier (bijlage 1 BWR EoW); 

• voor gerecycleerde aggregaten die uit inert afval zijn gemaakt (bijlage 2 BWR 

EoW). 

 Procedure voor de erkenning van een besluit betreffende het einde-afvalfase, 

verkregen in een ander Gewest of in een andere Lidstaat (art. 23 BWR EoW). 

Aanvragen moeten worden gericht aan DGARNE ( :  

https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets/sortie-du-statut-de-dechet-

--sous-produits.html). 

 
4 cf. bijv. art 4, 3° en 4° van het BWR EoW:  

- land bestemd voor opvuloperaties; 

- afval bestemd voor nuttige toepassing op technische stortplaatsen. 
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Het Vlaamse Gewest heeft de "End of Waste" geïmplementeerd in hoofdstuk 2 van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februaru 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(" ") (en meer bepaald in de artikelen 2.3.2.1 en seq. met betrekking tot grondstoffen 

bestemd voor gebruik als constructiemateriaal).  

Het Vlaamse Gewest beschouwt dit End of Waste-statuut vanuit de invalshoek van 

" ".  

Een aanvraag voor een grondstofverklaring om deze status te erkennen voor gerecycleerde of 

teruggewonnen afvalstoffen kan worden ingediend, mits de criteria bepaald in artikel 2.2.3 en 

in bijlage 2.2 van VLAREMA geëerbiedigd worden ( :  

https://ovam.be/grondstofverklaringen). 

De inrichting die afvalstoffen recycleert of recupereert die voldoen aan de criteria en 

voorwaarden bepaald door de Europese Unie met betrekking tot "End of Waste" is vrijgesteld 

van het aanvragen van een grondstofverklaring, op voorwaarde dat deze ‘producent’ zich 

registreert bij de "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (gewoonlijk aangeduid als 

" ") (art. 2.2.7, §2 VLAREMA - : 

https://ovam.be/registratie-als-producent-van-einde-afval-materialen). 

Frankrijk heeft de "End of Waste" geïmplementeerd in artikel L541-4-3 van de Franse 

milieucode, dat, in overeenstemming met de bepalingen van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de 

voorwaarden vastlegt voor het verlaten van afvalfase. Een en ander is verder uitgewerkt via 

reglementaire bepalingen (art. D541-12-4 tot D541-12-14 Franse milieucode).  

Een afvalstof is dus niet langer afval nadat het is behandeld en een terugwinningshandeling 

heeft ondergaan, met name recyclage of voorbereiding voor hergebruik, voor zover het 

voldoet aan alle vier bovengenoemde cumulatieve voorwaarden uit de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen.  

De minister van Milieu is ter zake het bevoegde bestuursorgaan. (art. D541-12-6 Franse 

milieucode). De minister definieert de criteria om tegemoet te komen aan de vier voorwaarden 

van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze criteria bevatten desgevallend grenswaarden voor 

verontreinigende stoffen en houden rekening met mogelijke ongunstige effecten van de 

stoffen of het voorwerp op het milieu.  

Om de naleving van de bovengenoemde voorwaarden te garanderen, kunnen de criteria in 

bepaalde types installaties of voor bepaalde afvalstromen zo nodig voorzien in controle door 

een geaccrediteerde derde. Dergelijke expertise van derden is ingevoerd voor gevaarlijke 

afvalstoffen, uitgegraven grond of sediment dat niet langer als afval wordt aangemerkt. (art. 

D541-12-10 Franse milieucode). 
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De minister die bevoegd is voor het leefmilieu legt bij belsluit de criteria vast voor het verlaten 

van de afvalstatuut, alsook de inhoud van het gelijkvormigheidsattest vermeld in art. D541-12-

13 waarnaar hieronder wordt verwezen. Deze criteria kunnen eventueel worden ingevoerd 

voor een vaste periode.  

Bovendien kan elke exploitant van een installatie binnen de werkingssfeer van bovengenoemd 

ministerieel besluit, de procedure voor het verlaten van de afvalfase zoals bepaald in dit besluit 

toepassen, indien hij de bepalingen ervan naleeft. (art. D541-12-11 Franse milieucode). 

De minister bevoegd voor het leefmilieu kan tevens op eigen initiatief bij besluit criteria 

bepalen voor het verlaten van het afvalstatuut alsook de inhoud van het 

conformiteitscertificaat vermeld in art. D541-12-13, dus zonder een uitdrukkelijk verzoek te 

hebben ontvangen. (art. D541-12-12 Code de l’environnement français). 

Ten slotte stelt de exploitant van een installatie die is met het oog de bescherming van het 

milieu is ingedeeld (of " ") die de procedure voor het verlaten van de afvalfase toepast, 

voor elke partij stoffen of voorwerpen die niet langer afvalstoffen zijn, een 

gelijkvormigheidsattest op.  

Indien het besluit tot vaststelling van de criteria voor het verlaten van de afvalstatus daarin 

voorziet, stuurt de begunstigde dit conformiteitscertificaat naar degene aan wie de partij 

stoffen of voorwerpen is afgegeven. De begunstigde bewaart een kopie van het 

gelijkvormigheidsattest gedurende minimaal vijf jaar. Dit exemplaar wordt ter beschikking 

gehouden van de minister van Milieu (art. D541-12-13 Franse milieucode). 

De minister van Milieu heeft voor bouw- en sloopafval (bijvoorbeeld voor gerecycleerde 

aggregaten) geen criteria voor het verlaten van de afvalfase uitgevaardigd. 

De producten en toestellen afkomstig van sanerings- of sloopwerven die bestemd zijn voor 

hergebruik, krijgen echter niet het statuut van afvalstof, op voorwaarde dat de sortering van 

materialen gescheidt door een operator die de mogelijkheid heeft om de producten en 

toestellen die kunnen worden hergebruikt, te inspecteren (art. L541-4-4 Franse milieucode) 

(zie ). 

Tot slot: er circuleert thans een ontwerp van ministerieel besluit met de criteria voor het 

verlaten van de afvalfase voor uitgegraven grond en sediment die het onderwerp zijn geweest 

van voorbereiding voor gebruik in de civiele bouwkunde of terreinaanleg.  

 - Van het terugwinningscentrum tot de bestemming van het 

gerecycleerde materiaal 
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Deel 1 

Grond en het begrip afval 
 

Uitgegraven grond is een bijzonder probleem voor zover deze onder zowel de afval- als de 

bodemwetgeving valt. 

Volgens Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen ("de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen") valt vervuilde uitgegraven grond onder de definitie van "afvalstof".  

Anderzijds zijn de volgende materialen uitgesloten van het toepassingsgebied en mogen 

daarom niet als afvalstof worden beschouwd (art. 2, §1 Kaderrichtlijn afvalstoffen) : 

 bodem, inclusief niet-uitgegraven verontreinigde grond en duurzaam met de bodem 

verbonden gebouwen; 

 niet-verontreinigde grond en ander van nature voorkomend materiaal afgegraven bij 

bouwactiviteiten indien vaststaat dat het materiaal in natuurlijke staat zal worden 

gebruikt voor bouwdoeleinden op de locatie waar het werd uitgegraven; 

 

Afval  
 

Buiten het toepassingsgebied van 
het begrip afvalstof 
 

Afval  
 
UITGEZONDERD bij 
bouwactiviteiten afgegraven 
grond die op de site zelf voor 
bouwdoeleinden zal worden 
gebruikt  
 

Buiten het toepassingsgebied van 
het begrip afvalstof 
 

Verontreinigde uitgegraven grond valt eveneens binnen het toepassingsgebied van het Waalse 

decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen (" ")  

In het Waalse Gewest gelden dezelfde uitsluitingen als die waarin de Kaderrichtlijn afvalstoffen 

voorziet. 

Zolang grond, al dan niet vervuild, niet wordt uitgegraven, wordt deze niet als afvalstof 

beschouwd en valt hij onder de Waalse bodemvoorschriften: het Waalse decreet van 1 maart 

Europees kader 

In het Waalse Gewest 

about:blank
about:blank
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2018 inzake bodembeheer en sanitaire voorzieningen (" ") en de 

uitvoeringsbesluiten ervan (meer bepaald het Besluit van de Waalse regering van 6 

december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering ("BWR-bodem")). 

Uitgegraven grond is tevens onderworpen aan het traceerbaarheidssysteem voor grond dat 

wordt gereguleerd door het Besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 betreffende het 

beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van verschillende bepalingen 

terzake ("het BWR-grond"), genomen ter uitvoering van het Waals Bodemdecreet. 

Het begrip "grond" wordt in artikel 1, al. 1, 18° van BWR-grond gedefinieerd als: "

".  

Let tevens op de definitie van "afgegraven grond": "

" (art. 1, al. 1, 19° BWR-grond).  

Verontreinigde uitgegraven grond valt onder het Vlaams decreet van 23 december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen ("het 

") en wordt beschouwd als afvalstof.  

Anderzijds zijn de volgende materialen  

uitgesloten van het toepassingsgebied en mogen daarom niet als afvalstof worden 

beschouwd (art. 3, §1, 1°, e) Materialendecreet): 

 onuitgegraven bodem, met inbegrip van duurzaam met de bodem verbonden; 

In de specifieke juridische terminologie wordt geen gebruik gemaakt van het begrip " ", 

maar van het begrip " ": “

 " in art. 2, 33 ° van het Bodemdecreet1. 

Artikel 38 van het Materialendecreet stelt dat wanneer dergelijke materialen worden gebruikt 

overeenkomstig de bepalingen voor het gebruik en de traceerbaarheid van bodemmaterialen 

vermeld in de Vlaamse regionale bodembepalingen - namelijk het Vlaams decreet van 27 

oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (" ") 

en het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van 

het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

(" "), ze niet als afvalstof mogen worden beschouwd. 

 
1 Elk van deze begrippen wordt gedefinieerd in artikel2, 34° tot 38° van het Bodemdecreet, waarbij "uitgegraven 
grond" moet worden begrepen als het " bodemmateriaal dat afkomstig is van de uitgraving van de bodem ". 

In het Vlaamse Gewest  

In Frankrijk 
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In de Franse milieuwetgeving zijn de definities van de Kaderrichtlijn afvalstoffen eveneens 

opgenomen. 

Uitgegraven grond en a fortiori uitgegraven verontreinigde grond zullen als afvalstof 

worden beschouwd (aangezien ze zijn uitgegraven, vormen ze in feite roerende goederen, 

 voor de definitie van het begrip " "). 

Anderzijds zijn de volgende materialen niet onderworpen aan de bepalingen van het 

hoofdstuk van de Milieucode dat de preventie en het beheer van afvalstoffen behandelt, 

en mogen ze daarom niet als afvalstof worden beschouwd (art. L541-4-1 van de Franse 

milieucode): 

 onuitgegraven bodem, inclusief niet-uitgegraven verontreinigde grond en gebouwen 

die duurzaam met de bodem zijn verbonden; 

 sediment dat binnen oppervlaktewater wordt verplaatst met het oog op het beheer van 

water en waterwegen of om overstromingen te voorkomen of de gevolgen van 

overstromingen en droogte te verminderen, of met het oog op landwinning, indien  

 bewezen is dat het sediment ongevaarlijk is. 

Met betrekking tot deze materialen is de Franse regelgeving nog in de maak. De verwachte 

wetswijziging steunt op het idee van het beëindigen van de status van afval zoals 

uiteengezet in artikel L541-4-3 van de Franse milieucode (zie ).  Die wetsbepaling 

stelt dat een systeem wordt ingevoerd, waarbij een derde, eventueel geaccrediteerd, 

toezicht voert op de voorwaarden voor het verlaten van de afvalstatus, met name voor 

gevaarlijke afvalstoffen, uitgegraven grond of sediment die dan ophouden afvalstoffen te 

zijn.  

In dit verband zal een ontwerp van ministerieel besluit2 de criteria vastleggen voor het 

beëindigen van de status van afval voor uitgegraven grond en sedimenten die het voorwerp 

waren van "voorbereiding voor gebruik in de civiele bouwkunde of terreinaanleg".  

Volgens het ontwerpbesluit omvat deze voorbereiding technische en/of administratieve 

controlewerkzaamheden om na te gaan of wordt voldaan aan de  uit 

bijlage I3. 

Afgegraven aarde en sedimenten die zijn voorbereid voor gebruik in bouwkundige werken 

of terreinaanleg, zijn niet langer afvalstof wanneer de persoon die de voorbereiding 

uitvoert, heeft geverifieerd dat alle volgende voorwaarden zijn vervuld:  

 
2 Dit ontwerpbesluit is aan de Europese Commissie voorgelegd. Voor zover wij weten, werd het nog niet aangenomen. 
3 Merk in het bijzonder op dat:  
- Wassen, verwerken, zeven en pletten zijn toegestaan; 
- Mengen om aan de kwaliteitscriteria te voldoen is evenwel verboden; 
- Uitgegraven grond en sedimenten die zijn voorbereid voor gebruik in civiele bouwkunde of terreinaanleg, worden 

geconditioneerd en opgeslagen op een wijze die hun integriteit en kwaliteit behoudt. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176099?dateVersion=02%2F02%2F2021&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=excav%C3%A9s&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176099?dateVersion=02%2F02%2F2021&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=excav%C3%A9s&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176104?dateVersion=02%2F02%2F2021&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=excav%C3%A9s&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet_arrete_SSD_terres_excavees_sediments.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet_arrete_SSD_terres_excavees_sediments.pdf


 

 binnenkomend afval dat bestemd is om voor een dergelijk gebruik te worden 

voorbehandeld, voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria van punt 1 van bijlage I; 

(zie hieronder) 

 afvalstoffen die werden voorbehandeld met het oog op een dergelijk gebruik, 

voldoen aan de milieucriteria van punt 2 van bijlage I; (zie hieronder) 

 de persoon die de behandeling uitvoert, heeft met de ontwikkelaar een 

overdrachtscontract afgesloten voor de uitgegraven grond en sedimenten die het 

voorwerp zijn geweest van de voorbereiding; 

 de uitvoerder van de voorbehandeling past een systeem voor kwaliteitsborging toe 

in overeenstemming met het ministerieel besluit van 19 juni 2015 betreffende het 

beheer van de kwaliteit van terugwinningspraktijken van afvalstoffen; 

 diezelfde uitvoerder voldoet aan de voorwaarden die het besluit oplegt (d.w.z. 

opstellen van een conformiteitsattest, toekenning van een uniek nummer per partij 

grond/sediment, bij twijfel beheer van materialen als afvalstof, bewaring van de 

documenten met betrekking tot deze bewerkingen gedurende 10 jaar).  

Aangezien uitgegraven grond een afvalstof kan vormen, wordt de karakterisering ervan a priori 

uitgevoerd aan de hand van de codes die zijn vastgesteld op de Europese afvalstoffenlijst (zie 

).  

Grond uit de bouwsector valt onder verschillende afvalcategorieën.  

Grond moet daarom noodzakelijkerwijs worden gekarakteriseerd om te bepalen of het al dan 

niet om gevaarlijke afvalstoffen gaat4: 

17 05  Grond (inclusief uitgegrgaven bodem van verontreinigde sites), stenen en 
baggerspecie 

17 05 03* Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten 
17 05 04 Andere grond en stenen dan die vermeld in 17 05 03 
19 13  Afval van bodem- en grondwatersanering 
19 13 01* Vast afval afkomstig van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat 
19 13 02 Niet onder 19 03 01 vallend vast afval van bodemsanering 
19 13 03* Slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat 
20 02 Tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen) 
20 02 02 Grond en stenen 

 

Gronden in het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en Frankrijk worden gekarakteriseerd 

volgens dezelfde afvalcategorieën.  

 
4 Afval gemarkeerd met een asterisk (*) zijn gevaarlijke afvalstoffen.  



 

In Frankrijk is de karakterisering van grond essentieel met betrekking tot de procedure voor 

het verlaten van de afvalstatus.  Die procedure is momenteel het voorwerp van een 

ontwerpbesluit (zie hierboven, punt 1.1.4.2). In feite worden de aanvaardingscriteria voor afval 

voor de procedure "voorbereiding voor gebruik in civiele bouwkunde en terreinaanleg" 

vastgesteld op basis van hun opname in de Europese afvalstoffenlijst5.  

Deze niet-gevaarlijke uitgegraven grond en sedimenten die het resultaat zijn van de 

voorbereiding voor dergelijk gebruik kunnen vervolgens worden gebruikt op een ontvangende 

locatie, mits aan de volgende  wordt voldaan: (punt 2, bijlage I van het 

ontwerpbesluit) 

 het behoud van de watervoorraad en de ecosystemen die binnen de reikwijdte van de 

ontvangende locatie vallen, is verzekerd;  

 de uitgegraven grond en sediment zijn, ten aanzien van de volksgezondheid, 

verenigbaar met de toekomstige aanwending van de ontvangende locatie;  

 met uitzondering van bouwkundige toepassingen blijft de bodemkwaliteit van de 

ontvangende locatie bewaard.  

Daartoe moeten de uitgegraven grond en sediment voldoen aan de vereisten uit de richtlijnen 

die de officiële website van het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor het milieu, 

bekendmaakt en publiceert. De karakterisering geschiedt volgens de protocollen uit deze 

richtlijnen. Het beoogde gebruik van de uitgegraven grond en sediment voldoet aan de 

gebruiksvoorschriften en -beperkingen in deze richtlijnen.  

Bij gebrek aan een toepasselijke richtlijn staat het ontwerpbesluit niet toe dat de afvalstoffen 

die zijn opgelijst in punt 1 van bijlage I, het statuut van afvalstof verliezen. In deze gevallen 

kunnen ze niettemin worden teruggewonnen onder het statuut van afvalstof (onder 

voorbehoud van naleving van de voorwaarden die gelden voor een dergelijke nuttige 

toepassing) of worden verwijderd in afvalverwerkings- of opslagfaciliteiten in 

overeenstemming met de geldende regels. 

De richtlijnen die momenteel van toepassing zijn, zijn de volgende:  

 
5 Alleen de volgende afvalstoffen kunnen daarom voor een dergelijk gebruik worden geclaimd (afdeling 1, bijlage I van het 

ontwerpbesluit):  

Afvalcode 
 

Aanduiding 

17 05  Grond (inclusief uitgegrgaven bodem van verontreinigde sites), stenen en baggerspecie  

17 05 03* Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten  

17 05 04 Andere grond en stenen dan die vermeld in 17 05 03  

17 05 05* Bagger- en ruimingsspecie dat gevaarlijke stoffen bevat  

17 05 06  Andere bagger- en ruimingsspecie dan die vermeld in 17 05 05  

17 05 07* Spoorballast die gevaarlijke stoffen bevat  

17 05 08 Andere spoorballast dan die vermeld in 17 05 07  

20 02 Tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)  

20 02 02 Grond en stenen 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet_arrete_SSD_terres_excavees_sediments.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet_arrete_SSD_terres_excavees_sediments.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet_arrete_SSD_terres_excavees_sediments.pdf


 

 Aanvaardingsrichtlijn voor alternatieve materialen in wegtechnieken - 

milieubeoordeling (CEREMA -ex-SETRA- 2011);  

 Aanvaardingsrichtlijn voor alternatieve materialen in wegtechnieken - 

afbraakmaterialen uit de bouwsector (CEREMA - 2016);  

 Richtlijn voor nuttige toepassing off-site in ontwikkelingsprojecten van uitgegraven 

grond afkomstig van potentieel vervuilde locaties en bodems  (DGPR – 2020);  

 Richtlijn voor nuttige toepassing off-site in ontwikkelingsprojecten van uitgegraven 

grond niet afkomstig van vervuilde locaties en bodems  (DGPR – 2020);  

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_setra_acceptabilite_de_ma_en_technique_routiere.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_setra_acceptabilite_de_ma_en_technique_routiere.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_setra_materiaux_de_deonstruction_du_btp.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_setra_materiaux_de_deonstruction_du_btp.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_valorisation_tex_ssp.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_valorisation_tex_ssp.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_valorisation_tex_non_ssp.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_valorisation_tex_non_ssp.pdf


 

Deel 2 

Systemen voor certificering en traceerbaarheid van grond 

Opgelet: uitgegraven grond die in een ander Gewest of een ander land wordt gebruikt, moet 

voldoen aan de voorschriften van alle betrokken gewesten of landen. Naast de 

kwaliteitscontrole volgens een protocol dat specifiek geldt voor het Gewest van van herkomst 

van de grond, is het de verantwoordelijkheid van de exploitant om ervoor te zorgen dat wordt 

voldaan aan de vereisten die van toepassing zijn op het grondgebied van 

bestemming/ontvanger.  

Grensoverschrijdende overbrenging van uitgegraven grond is eveneens onderworpen aan 
Verordening 1013/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 

betreffende de overbrenging van afvalstoffen (" ") (zie ).  

Sinds 1 mei 2020 - datum van inwerkingtreding van het grootste deel van het BWR-grond - is 

het beheer van grond in het Waalse Gewest opgedeeld in twee fasen:  

1. de kwaliteitscontrole van de grond, waarvoor de bouwheer moet instaan; 

2. de traceerbaarheid van de grond, waarvoor de persoon die instaat voor de afvoer van 

de grond6, verantwoordelijkheid draagt. 

Om aan deze verplichtingen te voldoen, is het noodzakelijk om te registreren op het platform 

van de aangewezen operator: asbl WALTERRE («  »).  

Deze verplichtingen betreffende controle en traceerbaarheid zijn niet van toepassing als de 

plaats van oorsprong niet verdacht is en als de terugwinning plaatsvindt in de buurt van de 

plaats van oorsprong, in een gebied met hetzelfde soort aanwending of bestemming (of een 

minder gevoelig gebruik).   

De kwaliteitscontrole van de grond is de verantwoordelijkheid van de bouwheer, dat is de 

natuurlijke of rechtspersoon die werkzaamheden onder of op de grond aanvangt en 

uitvoert of heeft uitgevoerd (art. 25 BWR-grond).  

Een dergelijke controle is noodzakelijk voor de afvoer van grond van een werf indien: 

 De plaats van oorsprong verdacht is7 ; 

 De plaats van herkomst is niet verdacht maar het volume te verwijderen grond 

overstijgt 400 m³ (art. 6, §1, al. 3, 1° BWR-grond). 

 
6 Dit is meestal de aannemer 
7 Locatie waarvoor de databank voor bodemgesteldheid ("de BDES") een perzik- of lavendelkleur aangeeft, of 
waarvoor vervuiling is ontdekt of waarop zich een installatie bevindt of een activiteit wordt uitgevoerd die een 
risico voor de bodem inhoudt (art. 1, al. 1, 17° BWR-grond). 

In het Waalse Gewest 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
https://walterre.be/


 

De bouwheer wijst een erkend deskundige inzake het beheer van verontreinigde bodems 

aan om een  (ook: ) op te stellen en stuurt 

dit via elektronische weg ter goedkeuring naar Walterre (art. 10, §1, al. 2, BWR-grond).  

Aan het einde van de goedkeuringsprocedure wordt een certificaat 

 (" ") 

afgegeven aan de klant. 

Het CCQT is maximaal twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte (art. 10, §3, al. 3, BWR-

grond).  

De aanvraagvergoedingen met betrekking tot CCQT's variëren naargelang het volume van 

de betrokken grond (art. 11 BWR-grond). 

De verplichtingen inzake de traceerbaarheid van grond rusten op degene die 

verantwoordelijk is voor de afvoer van de grond, dat wil zeggen degene die de bestemming 

bepaalt en het vervoer van de grond uitvoert of regelt8 (art. 26 BWR-grond).  

De persoon die instaat voor de afvoer van grond dient voorafgaand aan elke verplaatsing 

van meer dan 10 m³ grond een kennisgeving van grondverzet ("

") in bij Walterre (art. 17 en 26 BWR-grond).  Art. 17, al. 2, BWR-grond 

beschrijft de gegevens die in de kennisgeving van grondverzet moeten staan. 

Walterre bezorgt aan de persoon die verantwoordelijk is voor de afvoer van grond de 

, die de conformiteit van het vervoer van grond bevestigt (art. 17, 

§2, BWR-grond). 

De aanvraagvergoedingen met betrekking tot de kennisgeving van grondverzet variëren 

naargelang het volume van de betrokken grond (art. 22, §1er, al. 3, b) BWR-grond). 

Elk voertuig dat grond vervoert moet over een  beschikken, 

tenminste in tweevoud, aangevuld met de informatie voorgesschreven in art. 23, al. 1, 

BWR-grond. 

Voor het groeperen van bepaalde loten grond van "dezelfde kwaliteit"9  geldt een 

bijzondere meldingsprocedure is (art. 18, BWR-grond).  

Binnen acht werkdagen na aankomst van de grond stelt de gebruiker of de exploitant van 

de vergunde faciliteit Walterre elektronisch op de hoogte van de ontvangst of afwijzing (art. 

20 al. 1, BWR-grond). 

 
8 Dit is meestal de aannemer 
9 Dat wil zeggen, voor eenzelfde type gebruik. 



 

Met betrekking tot grond geldt het geheel van certificaten, kennisgevingen, 

vervoersdocumenten en ontvangstbewijzen als afvalstoffenregister, wanneer een persoon 

een register of een afvalboekhouding moet bijhouden in overeenstemming met het Waals 

a fvalstoffendecreet (art. 24, BWR-grond) (zie ). 

Wanneer grondwerken of sloopwerkzaamheden van meer dan 250 m³ grond moeten worden 

uitgevoerd, of wanneer de grond afkomstig is van een verdachte site, legt het Vlaamse Gewest 

een " " op. 

Om aan deze verplichtingen te voldoen, is het noodzakelijk om te registreren op het platform 

van een van de erkende bodembeheersorganisaties: de vzw's Grondbank of Grondwijzer. 

De opdrachtgever moet een  laten opstellen door een erkende 

bodemsaneringsdeskundige (zie lijst met deskundigen: https://www.ovam.be/LijstBsd). 

Dit rapport bestaat uit een bodemonderzoek om de milieukwaliteit en de mogelijkheden 

tot hergebruik van de grond te bepalen (art. 173 VLAREBO). Om te bepalen of een technisch 

verslag vereist is, raadpleeg het schema van de OVAM: https://www.ovam.be/gebruik-

van-bodemmaterialen-schema-voor-de-opmaak-van-een-technisch-verslag-0.  

Het technisch verslag wordt vervolgens naar Grondbank of Grondwijzer gestuurd die de 

conformiteit certificeert door de afgifte van een  (art. 185-188 VLAREBO 

- zie de procedure: 

 Grondbank: https://www.grondbank.be/nl/onze-diensten/conformverklaring/ 

 en Grondwijzer: https://www.grondwijzer.be/wat-een-conformverklaring). 

De initietiefnemer voor de grondwerken zorgt ervoor dat het technisch verslag en de 

conformverklaring opgenomen worden in de aanbestedingsdocumenten (bestek), de 

prijsvraag of de contractuele documenten (art. 174 VLAREBO).  

Vóór aanvang van de werken meldt de uitvoerder (de aannemer) de start aan bij 

Grondbank of Grondwijzer (art. 189 VLAREBO).  

Voor grond met concentraties van stoffen die hoger liggen dan de waarden vermeld in 

bijlage V van het VLAREBO (waarden voor het "vrij" gebruik van bodemmaterialen - art. 

161, §2 VLAREBO), moet eveneens een " " opgemaakt 

worden10 (art. 177-178 VLAREBO).  

 
10 Artikel 178 VLAREBO stelt dat deze verplichting berust bij de eigenaar, exploitant of gebruiker van de 
ontvangende grond, die opdracht heeft gegeven om de bodemmaterialen op de ontvangende grond te gebruiken. 

In het Vlaamse Gewest  

https://www.grondbank.be/
https://www.grondwijzer.be/
https://www.ovam.be/LijstBsd
https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-schema-voor-de-opmaak-van-een-technisch-verslag-0
https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-schema-voor-de-opmaak-van-een-technisch-verslag-0
https://www.grondbank.be/nl/onze-diensten/conformverklaring/
https://www.grondwijzer.be/wat-een-conformverklaring


 

Vóór aanvang van de werken vraagt de aannemer een  - art. 173 

VLAREBO). 

De aannemer dient de aanvraag in bij Grondbank of Grondwijzer die het beoogde gebruik 

bevestigt in verhouding tot de voorwaarden uit het technisch verslag (art.182 VLAREBO - 

zie de procedure: 

 Grondbank:https://www.grondbank.be/onze-diensten/grondverzettoelatingen-

en-meldingen/; 

 Grondwijzer: https://www.grondwijzer.be/hoe-kan-een-grondverzettoelating-

worden-aangevraagd-bij-grondwijzer-vzw). 

Na verklaring van ontvangst van de op de ontvangende locatie geleverde hoeveelheden, 

geeft de erkende instantie of de tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum een 

 af - (art. 184 VLAREBO), hetzij aan de aannemer (persoon die de 

werken uitvoerde), hetzij aan de faciliteit die de materialen beheerde.  

Een kopie wordt gestuurd naar de persoon die de werken heeft aangevangen en naar de 

eindgebruiker. 

Wanneer het technisch verslag pas kan worden opgesteld na voorafgaande passage in een 

gespecialiseerd centrum (zie hierna) of wanneer geen technisch verslag vereist is, moet het 

transport van grond worden aangemeld bij Grondbank of Grondwijzer:  

 De  (of "GTM") die de aannemer doet voor de afvoer van 

bodemmaterialen naar: 

▪ een tussentijdse opslagplaats of "TOP"; 

▪ een grondreinigingscentrum of "CGR" of  

▪ een centrum voor slibverwerking of "CSV" (art. 173/1, §1 en art. 190, §2 

VLAREBO). 

Zie de procedures: 

▪ Grondbank: 

https://www.grondbank.be/nl/onze-diensten/grondverzettoelatingen-

en-meldingen/; 

▪ Grondwijzer: 

https://www.grondwijzer.be/melding-voor-het-transport-van-

bodemmaterialen).  

Bij de levering van grond aan hen zijn het de TOP's, CGR's of CSV's die de 

traceerbaarheidsverplichtingen voor hun rekening nemen (art. 193-196 VLAREBO).  

https://www.grondbank.be/onze-diensten/grondverzettoelatingen-en-meldingen/
https://www.grondbank.be/onze-diensten/grondverzettoelatingen-en-meldingen/
https://www.grondwijzer.be/hoe-kan-een-grondverzettoelating-worden-aangevraagd-bij-grondwijzer-vzw
https://www.grondwijzer.be/hoe-kan-een-grondverzettoelating-worden-aangevraagd-bij-grondwijzer-vzw
https://www.grondbank.be/nl/onze-diensten/grondverzettoelatingen-en-meldingen/
https://www.grondbank.be/nl/onze-diensten/grondverzettoelatingen-en-meldingen/
https://www.grondwijzer.be/melding-voor-het-transport-van-bodemmaterialen
https://www.grondwijzer.be/melding-voor-het-transport-van-bodemmaterialen


 

 De 11 (“Melding 

Kleine Werken” of “MKW”) is verplicht indien het grondvervoer wordt uitgevoerd 

met voertuigen van meer dan 3,5 ton (art. 173/1, §1, al. 2 en §2 VLAREBO - zie de 

procedure: 

▪ Grondbank: 

https://www.grondbank.be/onze-diensten/melding-kleine-werven/ ; 

▪ Grondwijzer: 

https://www.grondwijzer.be/melding-voor-het-transport-van-

bodemmaterialen). 

Voor elk grondverzet waarvoor een technisch verslag wordt opgesteld, moet de aannemer 

de afvoer aan de Grondbank of Grondwijzer melden, ook als deze plaatsvindt naar een 

ander gewest of naar een ander land. Let wel, deze kennisgeving ontslaat de contractant 

niet van andere verplichtingen die op hem rusten (bv. Identificatieformulier, 

kennisgevingsprocedure voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, enz.). 

Art. L541-7 van de Franse milieucode bepaalt dat personen die afval produceren, 

importeren, exporteren, behandelen, inzamelen, vervoeren of optreden als handelaar of 

makelaar in afvalstoffen, alle informatie ter beschikking van de administratieve overheid 

houden met betrekking tot:  

 de hoeveelheid, aard en oorsprong van de afvalstoffen die zij produceren, aan een 

derde afleveren of overnemen; 

 de hoeveelheid producten/materialen die het resultaat zijn van de behandeling met 

het oog op hergebruik, recyclage of andere nuttige toepassingen van deze 

afvalstoffen;  

 en, indien van toepassing, de bestemming, de frequentie van inzameling, het 

vervoermiddel en de wijze van behandeling of verwijdering die voor deze 

afvalstoffen worden voorzien.  

In het geval van uitgegraven grond en sedimenten houden deze personen tevens alle 

informatie ter beschikking van de administratieve overheid betreffende:  

de hoeveelheid, aard en oorsprong van deze uitgegraven grond en sedimenten en hun 

bestemming;  

 en, indien van toepassing, de bestemming, de frequentie van inzameling, het 

vervoermiddel en de wijze van behandeling of verwijdering die worden voorzien.  

 
11 Met "kleine werken" wordt bedoeld: ontgraving van minder dan 250 m³ grond op een niet-verdachte locatie. 

In Frankrijk 

https://www.grondbank.be/onze-diensten/melding-kleine-werven/
https://www.grondwijzer.be/melding-voor-het-transport-van-bodemmaterialen
https://www.grondwijzer.be/melding-voor-het-transport-van-bodemmaterialen
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599541?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code


 

Het gaat om uitgegraven grond en sedimenten van zodra ze op hun oorspronkelijke locatie 

worden uitgegraven, en niet worden gebruikt wroden op de plaats van hun uitgraving, al 

dan niet met een afvalstoffenstatus.  

 

Dit systeem moet worden aangevuld met een "Besluit inzake de traceerbaarheid van 

afvalstoffen, uitgegraven grond en sedimenten" dat zich nog in de ontwerpfase bevindt12. 

Dit ontwerp moet de voorwaarden voor traceerbaarheid van uitgegraven grond versterken. 

Wat volgt, blijft in deze fase echter voorwaardelijk.  

Enerzijds zou het stelsel producenten of vervoerders van uitgegraven grond en sedimenten 

en de personen die deze terugwinnen, verplichten om een  bij te 

houden van de productie, verzending en ontvangst van deze materialen. Dit register moet 

het mogelijk maken de bestemming of de plaats van terugwinning van de uitgegraven 

grond en sedimenten te identificeren. Het dient minimaal drie jaar bewaard.  

Anderzijds zou het "Nationaal register van uitgegraven gronden en sedimenten”, een 

, de informatie registreren die de hierboven 

genoemde personen hebben verschaft. Gegevensoverdracht (gedematerialiseerd) dient 

plaats te vinden uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de verzending, 

ontvangst of behandeling (inclusief terugwinning) van de betreffende materialen.  

Dit ontwerpbesluit beschrijft wat onder "  moet worden begrepen:  

 voor uitgegraven grond, de reikwijdte van de werken in de zin van art. R. 554-1 van 

de Franse Milieucode, of, indien van toepassing, de territoriale reikwijdte onder de 

verantwoordelijkheid van de exploitant van de ter bescherming van het milieu 

ingedeelde installatie, binnen de limiet van een door de uitgegraven grond afgelegde 

afstand van ten hoogste dertig kilometer (30 km) tussen de plaats van uitgraving en 

de plaats van gebruik;  

 voor sediment, de reikwijdte van de baggeroperatie aan de oevers van de waterloop.  

Producenten van uitgegraven grond en sedimenten zouden worden vrijgesteld van de 

verplichting om gegevens bij te houden en informatie door te geven voor uitgegraven 

grond, wanneer die voortkomt uit een ontwikkelings- of bouwoperatie die een totaal 

volume uitgegraven grond van minder dan 500 m³ omvat, en voor sedimenten die zijn 

uitgegraven bij een baggeroperatie met een totaal sedimentvolume van minder dan 

500m³.

 

 
12 Artikel 2 tot wijziging van artikel R543-45 en tot uitvaardiging van artikelen R541-43-1 en R541-43-2 van de 

Franse milieucode. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_agec_a3_200804.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_agec_a3_200804.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036017336/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036017336/


 

 

 

 

 

 



 

Systemen voor traceerbaarheid van bouw- en sloopafval zijn onderworpen aan het 

territorialiteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat de Waalse, Vlaamse of Franse wetgeving 

respectievelijk van toepassing is op afvalstoffen aanwezig op Waalse, Vlaamse of Franse sites.  

Er is geen mechanisme voor automatische wederzijdse erkenning tussen de verschillende 

systemen voor traceerbaarheid. Indien nodig moeten ondernemingen dus  meerdere 

systemen voor traceerbaarheid combineren.  

Ter herinnering, ook voor bouw- en sloopafval is het nodig om een afvalkarakterisering uit te 

voeren om te bepalen of het gevaarlijk of niet-gevaarlijk is. 

Afvalstoffen die onder de uitgebreide  vallen, moeten 

worden behandeld in overeenstemming met de daarvoor bestaande procedures (afgewerkte 

olie, batterijen en accu's, enz.) 

In het Waals Gewest zijn de systemen voor de traceerbaarheid van afval volgens het 

gemeenrecht van toepassing op bouw- en sloopafval (zie ).  

Bovendien dient de exploitant voor installaties en activiteiten die onder punt 45.92.01 

(tijdelijke opslag van afvalstoffen) vallen, een register bij te houden van de aanvoer en afvoer 

van afvalstoffen bestemd voor recyclage (art. 19 van het Besluit van de Waalse regering van 

27 mei 2004 bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op 

bouw- of sloopwerven van niet-gesorteerde afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01 of 

“ ”) Het register varieert naargelang het afval op de site zelf wordt behandeld 

of daarvan wordt afgevoerd (art. 20 BWR 27 mei 2004). 

Het Vlaams Gewest heeft een specifiek systeem voor traceerbaarheid van sloopmateriaal dat 

zich concreet vertaalt in een monitoringplan voor de sloop (“ ” - art. 4.3.3 

van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen - “ ”). Dit plan is momenteel vereist voor sloop-, renovatie of 

ontmantelingswerkzaamheden aan grote gebouwen (bouwvolume groter dan 1.000 m³ of 

5.000 m3 voor niet-residentiële, respectievelijk residentiële gebouwen (uitgezonderd 

eengezinswoningen), die zijn onderworpen aan een vergunning (“ ”).  

Om te verzekeren dat sloopmaterialen voldoen aan de vereisten opgelegd door VLAREMA voor 

gescheiden inzameling en recyclage, is een verwerkingsvergunning vereist 

(" " art. 4.3.5 VLAREMA). Deze toelating wordt na een 

traceerbaarheidsprocedure uitgereikt door een erkende 1. 

 
1 Momenteel is slechts één instantie erkend: de vzw Tracimat. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004052705&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004052705&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004052705&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012021718&table_name=wet
https://www.tracimat.be/


 

Afvalstoffen die niet aan een dergelijke procedure zijn onderworpen (bijv. omdat het vanuit 

een ander gewest of een ander land naar het Vlaamse Gewest zou zijn overgebracht) worden 

als een hoog milieurisico beschouwd (“hoogmilieurisico-puin” of “ ”), in de zin van het bij 

ministerieel besluit uitgevaardigde eenheidsrgelement voor gerecycleerde granulaten (“

”). Dit zal een aanzienlijke impact hebben 

op de verplichtingen van de breker die ze ontvangt.  

Op bouw- en sloopafval zijn de gemeenrechtsystemen voor het traceren van afval van 

toepassing (in het bijzonder het opvolgingsborderel en de registers - ).  

Verschillende traceerbaarheidsmechanismen zijn van toepassing op bouw- en sloopafval, op 

de volgende momenten: 

 bij het sorteren; 

 bij het vervoer; 

 vanaf de eerste fasen van de contractuele relatie tussen partijen (vanaf 1 juli 2021); 

 tijdens de gescheiden inzameling, in toepassing van de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Allereerst zet elke producent of houder van bouw- en sloopafval afvalsortering bij de bron in. 

Als de afvalstoffen afval niet ter plaatse verwerkt worden, moet de producent of houder met 

name hout, minerale fracties, metaal, glas, plastic en gips gescheiden inzamelen (art. 541-21-

2 Franse milieucode)2.  

De procedures voor deze sortering zijn onderwerp van het besluit inzake de traceerbaarheid 

van afvalstoffen, uitgegraven grond en sediment3 dat nog niet werd aangenomen. 

Voor het vervoer van deze afvalstoffen zijn de ondernemingen of personen die niet-vervuilde 

grond, afvalbakstenen, beton, tegels, keramiek en ander schoon en gesorteerd sloopmateriaal, 

puin en stenen inzamelen of vervoeren, vrijgesteld van de aangifteplicht naar de prefectuur 

die vereist is voor het vervoer van afvalstoffen boven bepaalde tonnages per lading. (R541-50 

Franse milieucode). 

Nieuwe bepalingen die op 1 juli 2021 van kracht worden, leggen bovendien de traceerbaarheid 

op van bouw- en sloopafval vanaf de vroege stadia van het contractuele verband tussen 

partijen (art. D541-45-1 Franse milieucode). 

 
2 Let wel: als het sorteren van materialen, apparatuur of bouwproducten in het kader van de sanering of sloop 

van een gebouw op de werf wordt uitgevoerd door een bedrijf dat de mogelijkheid heeft om te controleren 
welke producten en apparatuur kunnen worden hergebruikt, krijgen deze producten en voor hergebruik 

bestemde apparaten niet het statuut van afvalstof. ( L 541-4-4 Franse milieucode) 
3 Artikel 5 tot wijziging van de artikelen D543-278 en volgende van de Franse milieucode. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599175?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=d%C3%A9molition&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599175?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=d%C3%A9molition&searchField=ALL&tab_selection=code
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_agec_a3_200804.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_agec_a3_200804.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042663031?dateVersion=03%2F02%2F2021&isAdvancedResult=&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=2&pageSize=10&query=d%C3%A9molition&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=ARTICLE&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042663031?dateVersion=03%2F02%2F2021&isAdvancedResult=&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=2&pageSize=10&query=d%C3%A9molition&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=ARTICLE&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042879507/2021-07-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041561313?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=d%C3%A9molition&searchField=ALL&tab_selection=code


 

De verantwoordelijke voor de afvalinzamelingsvoorziening is verplicht om kosteloos aan het 

bedrijf dat deze werkzaamheden heeft uitgevoerd een  af te geven met 

daarop de herkomst, aard en hoeveelheid van de ingezamelde afvalstoffen.  

Het bedrijf dat deze werkzaamheden heeft uitgevoerd, moet de traceerbaarheid van de 

afvalstoffen van de locaties waarvoor het verantwoordelijk is, kunnen aantonen door de 

borderellen die zijn afgegeven door de afvalinzamelingsinrichting te bewaren. Deze uitvoerder 

van de werken stuurt deze borderellen ook naar de opdrachtgever van de werken of naar de 

bevoegde autoriteit (burgemeester), op hun verzoek (behalve voor sloop- of zware 

renovatiewerkzaamheden aan gebouwen die onderworpen zijn aan een voorafgaande 

diagnose volgens artikel L111-10-4 van de bouw- en huisvestingscode - art. L541-21-2-3 

Franse milieucode)  

De  voor de hierboven genoemde werkzaamheden moeten zeer nauwkeurig zijn en 

de volgende punten vermelden:  

 een inschatting van de totale hoeveelheid afval die het bouwbedrijf op de werf zal 

produceren;  

 de methoden voor het beheer en de verwijdering van de op de werf gegenereerde 

afvalstoffen die door het bedrijf worden voorzien, namelijk:  

• de sorteerinspanning die op de werf wordt uitgevoerd en het soort afval waarvoor 

gescheiden inzameling is gepland;  

• indien nodig het verpulveren van afvalstoffen op de werf. 

 het (de) inzamelingspunt(en) waar het bouwbedrijf het werfafval wil storten, 

geïdentificeerd door hun bedrijfsnaam, adres en type installatie; en  

 een raming van de kosten verbonden aan het beheer en de verwijderingsmethoden 

voor deze afvalstoffen. 

Bovengenoemd  moet op zijn beurt worden ingevuld en ondertekend door 

het bouwbedrijf dat de afvalstoffen heeft gestort en door de inrichting waar het afval werd 

gestort, en alle nuttige informatie bevatten.  

Ten slotte weze aangehaald dat bouwproducten of -materialen uit de bouwsector die bestemd 

zijn voor huishoudelijk of professioneel gebruik vanaf 1 januari 2022 onderworpen zullen zijn 

aan het  (art. L541-10-1 4° 

Franse milieucode). 

Deze opname beoogt ervoor te zorgen dat het resulterende bouw- of sloopafval gratis wordt 

teruggenomen wanneer het gescheiden wordt ingezameld en dat de traceerbaarheid van dit 

afval wordt verzekerd.  

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022482037/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041570415?dateVersion=03%2F02%2F2021&isAdvancedResult=&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=3&pageSize=10&query=chantier&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=ARTICLE&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041570415?dateVersion=03%2F02%2F2021&isAdvancedResult=&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=3&pageSize=10&query=chantier&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=ARTICLE&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599086
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599086


 
 

 

B.1.1. Vervoer naar een beheercentrum in het Waalse Gewest 

B.1.2. Vervoer naar een beheercentrum in het Vlaamse Gewest 

B.1.3. Vervoer naar een beheercentrum in Frankrijk 
 

B.2.1. Vervoer naar een beheercentrum in het Vlaamse Gewest 

B.2.2. Vervoer naar een beheercentrum in het Waalse Gewest 

B.2.3. Vervoer naar een beheercentrum in Frankrijk 
 

B.3.1. Vervoer naar een beheercentrum in Frankrijk 

B.3.2. Vervoer naar een beheercentrum in het Waalse Gewest 

B.3.3. Vervoer naar een beheercentrum in het Vlaamse Gewest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Goedkeuring/registratie voor 
vervoer 

Melding van vervoerd afval Transportformulier 
 

Procedures voor 
grensoverschrijdende 

overdrachten 
• Erkenning als vervoerder van 

gevaarlijke afvalstoffen (art. 
29-41 BWR 9 april 1992) 

• Registratie als vervoerder van 
niet-gevaarlijk afval (BWR 13 
november 2003) 

 

• Kwartaalaangifte bezit 
gevaarlijke afvalstoffen (art. 61 
BWR 9 april 1992) 

• Jaarlijkse aangifte bezit niet-
gevaarlijk afval (art. 12 BWR 13 
november 2003) 

 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
• Transportformulier gevaarlijk 

afval (art. 65-66 BWR 9 april 
1992) 

• Identificatiebewijs voor afval 
bestemd voor storten in CET 
(art. 24 BWR 27 februari 2003) 

 

/ 

In het Waalse Gewest: 
• Erkenning als vervoerder van 

gevaarlijke afvalstoffen (art. 
29-41 BWR 9 april 1992) 

• Registratie als vervoerder van 
niet-gevaarlijk afval (BWR 13 
november 2003) 

 
In het Vlaamse Gewest: 

• Aanvaarding van in het Waalse 
Gewest erkende en/of 
geregistreerde vervoerders 
indien ze een 
ondernemingsnummer hebben 
(art. 6.1.4.1 VLAREMA) 
 

In het Waalse Gewest: 
• Kwartaalaangifte bezit 

gevaarlijke afvalstoffen (art. 61 
BWR 9 april 1992) 

• Jaarlijkse aangifte bezit niet-
gevaarlijk afval (art. 12 BWR 13 
november 2003) 

 
 

 
 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
 
In het Waalse Gewest: 

• Transportformulier gevaarlijk 
afval (art. 65-66 BWR 9 april 
1992) 

 
 
In het Vlaamse Gewest: 

• Identificatieformulier 
afvalstoffen (art. 6.1.1.2 
VLAREMA) 
 

/ (art. 33 EVOA niet geïmplementeerd in 
België) 

In het Waalse Gewest: 
• Erkenning als vervoerder van 

gevaarlijke afvalstoffen (art. 
29-41 BWR 9 april 1992) 

In het Waalse Gewest: 
• Kwartaalaangifte bezit 

gevaarlijke afvalstoffen (art. 61 
BWR 9 april 1992) 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
 

In het Waalse Gewest: 

• EVOA-procedure bij DGARNE 
voor kennisgeving & 
voorafgaande toestemming 
voor afval op de oranje lijst (art. 
4-17 EVOA) 



 
 

• Registratie als vervoerder van 
niet-gevaarlijk afval (BWR 13 
november 2003) 

 
In Frankrijk: 

• Aanvaarding van vergunningen 
afgegeven door een andere 
lidstaat (art. R541-60 Franse 
milieucode) 
 

• Jaarlijkse aangifte bezit niet-
gevaarlijk afval (art. 12 BWR 13 
november 2003) 

 

• Transportformulier gevaarlijk 
afval (art. 65-66 BWR 9 april 
1992)  
 

In Frankrijk: 
• Opvolgingsborderel voor 

gevaarlijk afval (art. R541-45 
Franse milieucode) 
 

• Bijlage VII document en 
contract voor afval op de 
groene lijst (art. 18 EVOA) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Goedkeuring/registratie voor 
vervoer 

Melding van vervoerd afval Transportformulier 
 

Procedures voor 
grensoverschrijdende 

overdrachten 
• Registratie van 

afvalvervoerders (art. 6.1.2.1 
e.v. VLAREMA) 

 

• Chronologisch afvalregister 
(art. 6, §1, al. 1 
Materialendecreet) 

• Register gevaarlijke 
afvalstoffen bestemd voor 
verwijdering (art. 30, §1 
Materialendecreet) 

 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
• Identificatieformulier 

afvalstoffen (art. 6.1.1.2 
VLAREMA) 

 

/ 

In het Vlaamse Gewest: 
• Registratie van 

afvalvervoerders (art. 6.1.2.1 
e.v. VLAREMA) 

 
 
 
 
In het Waalse Gewest: 

• Erkenning van vervoerders van 
niet-gevaarlijke afvalstoffen 
geregistreerd in het Vlaamse 
Gewest, na kennisgeving van 
de registratiegegevens aan de 
DGARNE (art. 10 al. 7 Waals 
afvalstoffendecreet) 

• Erkenning als vervoerder van 
gevaarlijke afvalstoffen (art. 
29-41 BWR 9 april 1992) 
 

In het Vlaamse Gewest: 
/ 
 
 
 
 
 
 
In het Waalse Gewest: 

• Kwartaalaangifte bezit 
gevaarlijke afvalstoffen (art. 61 
BWR 9 april 1992) 

• Jaarlijkse aangifte bezit niet-
gevaarlijk afval (art. 12 BWR 13 
november 2003) 

 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
 
In het Vlaamse Gewest: 

• Identificatieformulier 
afvalstoffen (art. 6.1.1.2 
VLAREMA) 

 
 
In het Waalse Gewest: 

• Transportformulier gevaarlijk 
afval (art. 65-66 BWR 9 april 
1992) 
 

/ (art. 33 EVOA niet geïmplementeerd in 
België) 



 
 

In het Vlaamse Gewest: 
• Registratie van 

afvalvervoerders (art. 6.1.2.1 
e.v. VLAREMA) 

 
 
 
In Frankrijk: 

• Aanvaarding van vergunningen 
afgegeven door een andere 
lidstaat (art. R541-60 Franse 
milieucode) 
 

In het Vlaamse Gewest: 
/ 
 
 
 
 
 
 
In Frankrijk: 

• Chronologisch register van de 
overbrenging van afvalstoffen 
door inzamelaars, vervoerders, 
handelaars (art. R541-43 
Franse milieucode) 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
 

In het Vlaamse Gewest: 
• EVOA-documenten zijn 

gelijkwaardig aan het 
afvalidentificatieformulier (art. 
6.1.1.2, §3 VLAREMA) 

 
In Frankrijk: 

• Opvolgingsborderel voor 
gevaarlijk afval (art. R541-45 
Franse milieucode) 

 

• EVOA-procedure bij OVAM 
voor kennisgeving & 
voorafgaande toestemming 
voor afval uit de oranje lijst (art. 
4-17 EVOA) 

• Bijlage VII document en 
contract voor afval op de 
groene lijst (art. 18 EVOA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Goedkeuring/registratie voor 
vervoer 

Melding van vervoerd afval Transportformulier 
 

Procedures voor 
grensoverschrijdende 

overdrachten 
• Verklaring voor het vervoer van 

afval: 
- > 0,1 ton gevaarlijk 

afval 
- > 0,5 ton niet-

gevaarlijk afval (art. 
R541-50 Franse 
milieucode) 

- BEHALVE 
uitzonderingen 

• Vergunning voor andere 
transportactiviteiten (art. 
R541-54 Franse milieucode) 

 

• Chronologisch register van de 
overbrenging van afvalstoffen 
door inzamelaars, vervoerders, 
handelaars (art. R541-43 
Franse milieucode) 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
• Opvolgingsborderel voor 

gevaarlijk afval (art. R541-45 
Franse milieucode) 
 

 

/ 

In Frankrijk: 
• Verklaring voor het vervoer van 

afval: 
- > 0,1 ton gevaarlijk 

afval 
- > 0,5 ton niet-

gevaarlijk afval (art. 
R541-50 Franse 
milieucode) 

- BEHALVE 
uitzonderingen 

• Vergunning voor andere 
transport- of 
afvalinzamelingsactiviteiten 
(art. R541-54 Franse 
milieucode) 

In Frankrijk: 
• Chronologisch register van de 

overbrenging van afval door 
vervoerders (art. R541-43 
Franse milieucode) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
 
In Frankrijk: 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
• Opvolgingsborderel voor 

gevaarlijk afval (art. R541-45 
Franse milieucode) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EVOA-procedure voor 
kennisgeving & voorafgaande 
toestemming bij de Minister 
van Milieu voor het afval van de 
oranje lijst (art. 4-17 EVOA) 

• Bijlage VII document en 
contract voor afval op de 
groene lijst (art. 18 EVOA) 
 



 
 

 
In het Waalse Gewest: 

• Erkenning als vervoerder van 
gevaarlijke afvalstoffen (art. 
29-41 BWR 9 april 1992) 

• Registratie als vervoerder van 
niet-gevaarlijk afval (BWR 13 
november 2003) 

 

 
In het Waalse Gewest: 

• Kwartaalaangifte bezit 
gevaarlijke afvalstoffen (art. 61 
BWR 9 april 1992) 

• Jaarlijkse aangifte bezit niet-
gevaarlijk afval (art. 12 BWR 13 
november 2003) 

 

 
In het Waalse Gewest: 

• Transportformulier gevaarlijk 
afval (art. 65-66 BWR 9 april 
1992) 
 

In Frankrijk: 
• Verklaring voor het vervoer van 

afval: 
- > 0,1 ton gevaarlijk 

afval 
- > 0,5 ton niet-

gevaarlijk afval (art. 
R541-50 Franse 
milieucode) 

- BEHALVE 
uitzonderingen 

• Vergunning voor andere 
vervoers- of afvalinzamelings- 
activiteiten (art. R541-54 
Franse milieucode) 
 

In het Vlaamse Gewest: 
• Aanvaarding van in Frankrijk 

geregistreerde vervoerders als 
ze een btw-nummer hebben 
(art. 6.1.4.1 VLAREMA) 

In Frankrijk: 
• Chronologisch register van de 

overbrenging van afvalstoffen 
door vervoerders (art. R541-43 
Franse milieucode) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Vlaamse Gewest: 
/ 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
 
In Frankrijk: 

• Vrachtbrief (vervoersbonnen) 
• Opvolgingsborderel voor 

gevaarlijk afval (art. R541-45 
Franse milieucode) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Vlaamse Gewest: 

• EVOA-documenten zijn 
gelijkwaardig aan het 
afvalidentificatieformulier (art. 
6.1.1.2, §3 VLAREMA) 

• EVOA-procedure voor 
kennisgeving & voorafgaande 
toestemming bij de Minister 
van Milieu voor het afval van de 
oranje lijst (art. 4-17 EVOA) 

• Bijlage VII document en 
contract voor afval op de 
groene lijst (art. 18 EVOA) 
 

 



 

 

 A.1. De werf in het Waalse Gewest 

 

A.2. De werf in het Vlaamse Gewest 

 

A.3. De werf in Frankrijk 

 
• Operationeel afvalbeheer: door de 

producent of houder van het afval 
• Financiële verantwoordelijkheid van 

het beheer: door de producent of 
houder van het afval 

 
➔ Leg de rechten en plichten van de 

bouwheer/opdrachtgever en die van 
de aannemer vast in een contract 

 

• Operationeel afvalbeheer: door de 
producent of houder van het afval 

• Financiële verantwoordelijkheid van 
het beheer: door de producent of 
houder van het afval 

 
➔ Leg de rechten en plichten van de 

bouwheer/opdrachtgever en die van 
de aannemer vast in een contract 

 

• Operationeel afvalbeheer: door de 
producent of houder van het afval 

• Financiële verantwoordelijkheid van 
het beheer: door de producent of 
houder van het afval 

 
➔ Leg de rechten en plichten van de 

bouwheer/opdrachtgever en die van 
de aannemer vast in een contract 

➔ Het is aan de afvalproducenten om 
zich te vergewissen van de 
bekwaamheid en de juridische 
soliditeit van de dienstverleners 
waarop zij een beroep doen 
 

Waalse afvalcatalogus (BWR-catalogus) Vlaamse afvalstoffencatalogus (bijlage 2.1 
VLAREMA) 
 

Europese lijst van afvalstoffen (art. R541-7 
Franse milieucode) 

• Jaarlijkse aangifte bezit gevaarlijke 
afvalstoffen door de producent (art. 
62 BWR 9 april 1992) 

• Kwartaalaangifte bezit gevaarlijke 
afvalstoffen door de houder, 
inzamelaar, vervoerder (art. 63 BWR 
9 april 1992) 

• Register gevaarlijke afvalstoffen door 
producent en inzamelaar (art. 59-60 
BWR 9 april 1992) 

• Jaarlijkse aangifte 
inzameling/vervoer niet-gevaarlijk 
afval door de inzamelaar/vervoerder 
(art. 12 BWR 13 november 2003) 
 

 

• Afvalregister door de producent van 
bedrijfsafvalstoffen (art. 7.2.1.1 
VLAREMA) 

• Afvalstoffenregister door de 
inzamelaar (art. 7.2.1.2 VLAREMA) 

• Monitoringplan sloop en 
afvalinventaris (art. 4.3.3. VLAREMA) 

• Chronologisch register van 
afvalproductie en -transport door de 
exploitanten van inrichtingen die 
afval produceren of vervoeren, 
inzamelaars, vervoerders, handelaars 
(art. R541-43 Franse milieucode) 



 

• Erkenning als inzamelaar/vervoerder 
van gevaarlijk afval (art. 29-41 BWR 9 
april 1992) 

• Registratie als 
inzamelaar/vervoerder van niet-
gevaarlijk afval (BWR 13 november 
2003) 

OF  
• Overdracht naar een 

gespecialiseerde operator 
(erkende/geregistreerde 
inzamelaar/vervoerder) 

• Vrijstelling van registratie als 
afvalinzamelaar indien de producent 
zelf regelingen treft voor het door 
hem geproduceerde afval (art. 
6.1.3.1, al. 3 VLAREMA) 

• Indien de EVOA wordt toegepast, 
staat de goedgekeurde EVOA-
kennisgeving gelijk met de registratie 
als inzamelaar (art. 6.1.3.1, al. 5 
VLAREMA) 

 
OF  

• Overdracht naar een 
gespecialiseerde verwerker 
(geregistreerde inzamelaar) 

 

• Aangifte voor vervoer en inzameling 
van afvalstoffen: 

- > 0,1 ton gevaarlijk afval 
- > 0,5 ton niet-gevaarlijk 

afval (art. R541-50 Franse 
milieucode) 

- BEHALVE uitzonderingen 
• Vergunning voor andere transport- of 

afvalinzamelingsactiviteiten (art. 
R541-54 Franse milieucode) 

OF 
• Overdracht naar een gespecialiseerde 

operator   

• Registratie als afvalvervoerder (art. 
6.1.3.1, al. 1 en 6.1.2.1 VLAREMA)  

OF  
• Overdragen aan een 

gespecialiseerde operator 
(geregistreerde vervoerder) 

 

 



 
 

C.1.1. Gebruik van gerecycleerd granulaat in het Waalse Gewest 

C.1.2. Gebruik van gerecycleerd granulaat in het Vlaamse Gewest 

C.1.3. Gebruik van gerecycleerd granulaat in Frankrijk 
 

C.2.1. Gebruik van gerecycleerd granulaat in het Vlaamse Gewest  

C.2.2. Gebruik van gerecycleerd granulaat in het Waalse Gewest  

C.2.3. Gebruik van gerecycleerd granulaat in Frankrijk 
 

C.3.1. Gebruik van gerecycleerd granulaat in Frankrijk  

C.3.2. Gebruik van gerecycleerd granulaat in het Waalse Gewest  

C.3.3. Gebruik van gerecycleerd granulaat in het Vlaamse Gewest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Statuut van gerecycleerd granulaat in 

het Waalse Gewest 
Statuut van gerecycleerd granulaat op de 

bestemming 
Toepassing van regelgeving op afvalstoffen  of 

producten 
• Gerecycleerde granulaten erkend 

als EoW vanaf 1 juli 2021 
• Criteria uiteengezet in bijlage 2 

BWR EoW 
• Registratieprocedure bij DGARNE 

(art. 11-15 BWR 2019) 

/ Op de markt brengen van gerecycleerde granulaten als 
producten (naleving van productregelgeving, bijv.: 
Verordening (hierna: ‘Vo.’) 305/2011/EU) 

• Gerecycleerde granulaten erkend 
als EoW vanaf 1 juli 2021 

• Criteria uiteengezet in bijlage 2 
BWR EoW 

• Registratieprocedure bij DGARNE 
(art. 11-15 BWR EoW) 
 

• Gerecycleerde granulaten erkend als 
EoW (art. 2.3.2.1 e.v. VLAREMA) 

• Criteria vastgelegd in het 
"eenheidsreglement voor gerecycleerde 
granulaten" 

• Aanvraagprocedure bij OVAM 
("grondstofverklaring" art. 2.2.3 
VLAREMA) 

Op de markt brengen van gerecycleerde granulaten als 
producten (naleving van productregelgeving, bijv.: Vo. 
305/2011/EU) 

• Gerecycleerde granulaten erkend 
als EoW vanaf 1 juli 2021 

• Criteria uiteengezet in bijlage 2 
BWR EoW 

• Registratieprocedure bij DGARNE 
(art. 11-15 BWR EoW) 
 

• In Frankrijk gelden geen EoW-criteria 
voor gerecycleerde granulaten  
 

• Op de Waalse markt brengen van gerecycleerde 
granulaten als product (in overeenstemming met 
productregelgeving, bv.: Vo. 305/2011/EU) 
 

• Toepassing van de EVOA voor de overdracht van 
gerecycleerde granulaten van het Waalse Gewest 
naar Frankrijk: 

- procedure bij DGARNE voor 
kennisgeving & voorafgaande 
toestemming voor afval op de oranje lijst 
(art. 4-17 EVOA) 

- Bijlage VII document en contract voor 
afvalstoffen op de groene lijst (art. 18 
EVOA) 



 
 

 
 Statuut van gerecycleerd granulaat in 

het Vlaamse Gewest 
Statuut van gerecycleerd granulaat 

op de bestemming 
Toepassing van regelgeving op afvalstoffen of 

producten 
• Gerecycleerde granulaten erkend 

als EoW (art. 2.3.2.1 e.v. VLAREMA) 
• Criteria vastgelegd in het 

"eenheidsreglement voor 
gerecycleerde granulaten" 
Aanvraagprocedure bij OVAM 
("grondstofverklaring" art. 2.2.3 
VLAREMA) 

/ Op de markt brengen van gerecycleerde granulaten als 
producten (naleving van productregelgeving, bijv.: Vo. 
305/2011/EU) 

• Gerecycleerde granulaten erkend 
als EoW (art. 2.3.2.1 e.v. VLAREMA) 

• Criteria vastgelegd in het 
"eenheidsreglement voor 
gerecycleerde granulaten" 
Aanvraagprocedure bij OVAM 
("grondstofverklaring" art. 2.2.3 
VLAREMA) 

• Gerecycleerde granulaten erkend 
als EoW vanaf 1 juli 2021 

• Aanvraag bij de DGARNE tot 
erkenning van een EoW-besluit 
verkregen in het Vlaamse Gewest 
(art.23 BWR EoW) 
 

Op de markt brengen van gerecycleerde granulaten als 
producten (naleving van productregelgeving, bijv.: Vo. 
305/2011/EU) 

• Gerecycleerde granulaten erkend 
als EoW (art. 2.3.2.1 e.v. VLAREMA) 

• Criteria vastgelegd in het 
"eenheidsreglement voor 
gerecycleerde granulaten" 
Aanvraagprocedure bij OVAM 
("grondstofverklaring" art. 2.2.3 
VLAREMA) 

• In Frankrijk gelden geen EoW-
criteria voor gerecycleerde 
granulaten  
 

• Op de Vlaamse markt brengen van gerecycleerde 
granulaten als product (in overeenstemming met 
productregelgeving, bv.: Vo. 305/2011/EU) 
 

• Toepassing van de EVOA voor de overbrenging van 
gerecycleerde granulaten van het Vlaamse Gewest naar 
Frankrijk: 

- Procedure bij OVAM voor kennisgeving & 
voorafgaande toestemming voor afval op de 
oranje lijst (art. 4-17 EVOA) 

- Bijlage VII document en contract voor afval op 
de groene lijst (art. 18 EVOA) 



 
 

 

 
 Statuut van gerecycleerd granulaat in 

Frankrijk 
Statuut van gerecycleerd granulaat op de 

bestemming 
Toepassing van regelgeving op afvalstoffen 

of producten 
• In Frankrijk gelden geen EoW-criteria 

voor gerecycleerde granulaten  
 

• MAAR de producten en apparatuur 
van sanerings- of sloopwerven die 
bestemd zijn voor hergebruik, krijgen 
niet het statuut van afvalstof, indien de 
sortering van materialen op de werf 
wordt uitgevoerd door een bedrijf dat 
de mogelijkheid heeft om de 
producten en apparatuur te 
controleren die kunnen worden 
hergebruikt (art. L541-4-4 Franse 
milieucode). 

/ • In Frankrijk: toepassing van 
afvalstoffenregelgeving voor 
gerecycleerd granulaat  
 

• In Frankrijk gelden geen EoW-criteria 
voor gerecycleerde granulaten  

 
 

In het Waalse Gewest: 
• Gerecycleerde granulaten erkend als 

EoW vanaf 1 juli 2021 
• Criteria uiteengezet in bijlage 2 BWR 

EoW 
• Registratieprocedure bij DGARNE (art. 

11-15 BWR 2019)  
 

• Toepassing van de EVOA voor de 
overdracht van gerecycleerde 
granulaten van Frankrijk naar het Waalse 
Gewest: 

- procedure bij Franse overheid 
(Minister voor Milieu) voor 
kennisgeving & voorafgaande 
toestemming voor afval op de 
oranje lijst (art. 4-17 EVOA) 

- Bijlage VII document en 
contract voor afval op de 
groene lijst (art. 18 EVOA) 

 



 
 

• Via de registratieprocedure bij de 
DGARNE gerecycleerde granulaten als 
product op de Waalse markt brengen (& 
naleving van productregelgeving, 
bijvoorbeeld: Vo. 305/2011/EU) 

 

• In Frankrijk gelden geen EoW-criteria 
voor gerecycleerde granulaten  

• Gerecycleerde granulaten erkend als 
EoW (art. 2.3.2.1 e.v. VLAREMA) 

• Criteria vastgelegd in het 
"eenheidsreglement voor gerecycleerde 
granulaten" 

• Aanvraagprocedure bij OVAM 
("grondstofverklaring" art. 2.2.3 
VLAREMA) 

• Toepassing van de EVOA voor de 
overdracht van gerecycleerde 
granulaten van Frankrijk naar het 
Vlaamse Gewest: 

- DGARNE-procedure voor 
kennisgeving en voorafgaande 
toestemming voor afval op de 
oranje lijst (art. 4-17 EVOA) 

- Bijlage VII document en 
contract voor afval op de 
groene lijst (art. 18 EVOA) 

 
 

• Via de OVAM-aanvraagprocedure 
gerecycleerde granulaten als product op 
de Vlaamse markt brengen (& naleving 
van productregelgeving, bijvoorbeeld: 
Vo. 305/2011/EU) 
 

 

 


