ERKENNINGEN OF REGISTRATIES VOOR VERVOER, INZAMELEN, HANDELEN
EN MAKELEN VAN AFVALSTOFFEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST (BHG)1
Afhankelijk van het type afval en het type activiteit (vervoer, inzamelen, handelen of makelen) is
er een erkenning of registratie nodig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toelatingen voor
deze activiteiten worden behandeld door Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor
Milieubeheer (LB-BIM). Indien u nog bijkomende vragen hebt, kan u terecht bij de betrokken
diensten.
Afvalstoffenbeheer (uitgezonderd het beheer van radioactieve afvalstoffen) is een gewestelijke
materie. De informatie die hieronder is opgenomen is enkel van toepassing in het BHG. Wij
raden u dan ook aan om hierover eveneens de betrokken administraties in het Vlaams Gewest
(www.ovam.be) en het Waals Gewest (http://environnement.wallonie.be) te contacteren.
De persoon of onderneming die geregistreerd of erkend is als vervoerder van afvalstoffen in
een ander Belgisch gewest (bij de “OVAM” of het “Département du Sol et des Déchets”) is van
rechtswege geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen in het BHG.
De persoon of onderneming die beschikt over volgende toelating in het BHG is van rechtswege
geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen in het BHG voor het vervoer van de afvalstoffen
die ontstaan zijn in het kader van zijn activiteit:

de bodemsaneringsaannemer,

de koeltechnicus,

de verwarmingsinstallateur.
De persoon of onderneming die een toelating (erkenning, registratie, vergunning, …) heeft voor
het inzamelen, handelen of makelen van afvalstoffen die werd afgeleverd door een ander
Belgisch gewest of land, is niet geldig in het BHG. U moet dus in het BHG een nieuwe toelating
aanvragen voor deze activiteit.
Een registratie is geldig voor onbeperkte duur en kan gratis aangevraagd worden.
Een erkenning is geldig voor een bepaalde duur van maximaal 10 jaar. Voor een
erkenningsaanvraag moet een dossierkost betaald worden (125 € voor een natuurlijke persoon
en 250 € voor een onderneming).

VERSCHIL TUSSEN VERVOERDER, INZAMELAAR, HANDELAAR, MAKELAAR EN
OPDRACHTGEVER
De vervoerder is de onderneming die beroepsmatig afvalstoffen vervoert over de weg of over
binnenwateren en over het spoor.
De inzamelaar is de onderneming die beroepsmatig afvalstoffen inzamelt.
De makelaar is de onderneming die, ten behoeve van anderen, de verwijdering of de nuttige
toepassing van afvalstoffen organiseert. Hier valt ook de makelaar onder die de afvalstoffen
niet fysiek in zijn bezit heeft.
De handelaar is de onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en
1

Deze nota heeft een informeel karakter. Het verbindt op geen enkele wijze het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Alle
officiële communicatie wordt per brief verstuurd en bevat de handtekening van de daartoe gemachtigde ambtenaar.
PAGE 1 DE 3 - IF_DECHET_COLLECTEURTRANSPORTEUR_NL
BIJGEWERKT OP 27/01/2017

vervolgens verkopen van afvalstoffen. Hier valt ook de handelaar onder die de afvalstoffen niet
fysiek in zijn bezit heeft.
De opdrachtgever voor het vervoer is ofwel de inzamelaar, handelaar, makelaar ofwel de
houder van de afvalstoffen. Deze opdrachtgever geeft instructies aan de vervoerder in verband
met de bestemming, de verpakking en de te nemen maatregelen in geval van incidenten. De
opdrachtgever staat in voor de identificatie van de afvalstoffen, bepaalt de bestemming ervan,
ziet erop toe dat de bestemming is toegestaan om de vervoerde afvalstoffen te ontvangen,
verzekert dat het gebruikte vervoersmiddel voldoet aan de wettelijke voorschriften (bv.
bijzondere bepalingen betreffende het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)), ziet erop toe dat de vereisten inzake verpakking,
markering, veiligheid en traceerbaarheid worden nageleefd, zorgt ervoor dat de gepaste
veiligheidsmaatregelen
worden
genomen,
enz.
De
opdrachtgever
neemt
de
verantwoordelijkheid op tijdens het vervoer van afvalstoffen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING VAN AFVALSTOFFEN, VANUIT OF NAAR
HET BHG
Voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen vanuit of naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is de Verordening 1013/2006/EG van toepassing. De afdeling “Inspectie
en verontreinigde bodems” van LB-BIM behandelt de kennisgevingdossiers voor de
overbrengingen. De kennisgevingprocedure is afhankelijk van het type afvalstof, de verwerking
en het land van bestemming. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de afdeling
“Inspectie en verontreinigde bodems” van LB-BIM (wasteshipment@leefmilieu.brussels , 02/775
75 75).

VERVOER VAN AFVALSTOFFEN IN HET BHG (INCLUSIEF TRANSITVERVOER)
Elke vervoerder van afvalstoffen binnen het BHG of van en naar een ander gewest dient zich te
laten registreren. Dit geldt ook indien het enkel gaat om transitvervoer (dus zonder laden of
lossen in het BHG). Voor meer informatie in verband met deze registratie kan u contact
opnemen met de afdeling “Vergunningen en Partnerschappen” van LB-BIM, die deze dossiers
behandelt (permit_agr@leefmilieu.brussels, 02/775 75 75).
De vervoerder van dierlijke afvalstoffen en afgedankte voertuigen dient zich specifiek voor deze
activiteit te laten registreren. Zie hieronder voor meer informatie.

INZAMELEN, HANDELEN, MAKELEN VAN NIET-GEVAARLIJKE
(UITGEZONDERD DIERLIJKE AFVALSTOFFEN)

AFVALSTOFFEN

Elke inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen binnen het BHG dient
zich te laten registreren. Voor meer informatie in verband met deze registratie kan u contact
opnemen met de afdeling “Vergunningen en Partnerschappen” van LB-BIM, die deze dossiers
behandelt (permit_agr@leefmilieu.brussels, 02/775 75 75).
De inzamelaar van dierlijk afvalstoffen dient zich specifiek voor deze activiteit te laten registreren.
Zie hieronder voor meer informatie.
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INZAMELEN, HANDELEN, MAKELEN VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
Elke inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen in het BHG dient een
erkenning te hebben. Voor meer informatie in verband met deze erkenningen kan u contact
opnemen met de afdeling “Vergunningen en Partnerschappen” van LB-BIM, die in staat voor het
behandelen van deze dossiers (permit_agr@leefmilieu.brussels, 02/775 75 75).

VERVOER, INZAMELEN, HANDELEN EN MAKELEN VAN SPECIFIEKE AFVALSTROMEN
Elke persoon of onderneming laat zich registreren voor:
- het vervoer van afgedankte voertuigen,
- het vervoer van dierlijke afvalstoffen,
- het inzamelen van dierlijke afvalstoffen.
Voor meer informatie in verband met deze registraties kan u contact opnemen met de afdeling
“Vergunningen
en
Partnerschappen”
van
LB-BIM
(permit_agr@leefmilieu.brussels,
02/775 75 75).

FORMULIEREN EN PROCEDURES
Meer informatie (inclusief de referenties van de betrokken wetgeving) en documenten die nuttig
zijn in verband met deze toelatingen en verplichtingen kan u downloaden via onze webpagina.
Informatie over erkenningen/registraties:
www.leefmilieu.brussels  Thema’s  Afval – Grondstof  Afvalbeheer  Erkenningen en
registraties
Formulieren:
www.leefmilieu.brussels  Loket  Formulieren  Afval - Grondstof
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