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BRUDALEX  

 
Op maandag 23 januari 2017 is Brudalex in werking getreden, een globaal besluit dat het 
afvalbeheer reorganiseert met het oog op de overgang van ons Gewest naar de circulaire 
economie. Dit besluit wijzigt meerdere bestaande wetgevingen, o.a. de lijst van de ingedeelde 
inrichtingen en bijgevolg bepaalde risicoactiviteiten. 

De meeste van deze wijzigingen betreffen de titels en nummering van bepaalde rubrieken, maar 
veranderen op het terrein niets aan het feit of een inrichting al dan niet een risicoactiviteit zal zijn. 

Sommige andere wijzigingen zullen daarentegen een analyse van de inrichting vereisen om te 
bepalen of ze een risico inhoudt in het nieuwe wettelijke kader. Het gaat om opslagplaatsen voor 
slib (rubriek 22) en de opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 45) 

Rubriek 22: deze rubriek betreft momenteel alle opslagplaatsen voor slib en uitgegraven grond en 
hun inzameling en verwerking (en niet meer enkel de opslagplaatsen voor slib die niet als 
gevaarlijk afval kunnen worden gekwalificeerd). Het zal gaan om een risicoactiviteit indien dit slib 
of deze uitgegraven grond concentraties bevat die de interventienormen overschrijden. 

Rubriek 45: de gevaarlijke afvalstoffen worden momenteel onderverdeeld in verschillende 
subrubrieken volgens hun fysieke eigenschappen met aangepaste drempels. 45.1 betreft de 
opslagplaatsen voor vaste gevaarlijke afvalstoffen die een risico vormen bij een oppervlakte van 
meer dan 5 m². 45.2 betreft de opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een 
vlampunt lager dan of gelijk aan 21°C en vormt een risico indien de capaciteit van de 
opslagplaats meer dan 500 liter bedraagt. De andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, met 
inbegrip van gebruikte oliën (vroeger rubriek 80) worden ondergebracht in rubriek 45.3 die een 
risico vormt bij een capaciteit van meer dan 2000 liter. 

De onderstaande tabel bevat alle betrokken rubrieken die een risico vormen, net als een 
toelichting. Een geconsolideerde versie van het besluit dat de lijst van de risicoactiviteiten 
vastlegt, staat op Brusoil (Wetgeving).  

 

Legende : 

 

Afgeschaft/oud 

Wijziging (nr./titel, 
beperking,...) 

Geen wijziging 

Nieuw (rubriek/beperking) 
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Nr. 
Rubriek  Benaming Klasse  Sleutelwoord  Beperking Uitleg bij de 

veranderingen 

22.1 

Opslagplaatsen voor slib 
met een voor opslag 
bestemde totale 
oppervlakte tot en met 
100 m² 

1C 
Boues, terres 
excavées (dépôt) 
/ Slib, 
uitgegraven 
grond (opslag) 

Worden niet als 
risicoactiveiten 
beschouwd : de 
opslagplaatsen 
voor en de 
verwerking van 
slib en/of 
uitgegraven 
grond die de 
interventienorme
n niet 
overschrijden 

De opslagplaatsen 
voor uitgegraven 
grond worden in 
rubriek 22.2 
ondergebracht 

De behandeling van 
slib en gronden wordt 
specifiek opgenomen 
in de onderrubriek 
22.3 

Een beperking baseert 
zich nu al dan niet op 
een overschrijding van 
de bodemnormen.  

22.2 

Opslagplaatsen voor slib 
en/of uitgegraven grond 
met een voor opslag 
bestemde totale 
oppervlakte van meer 
dan 100 m² 

1B 

22.3 

Verwerkingsinrichting, 
met inbegrip van de 
inzameling, van slib 
en/of uitgegraven grond 

 
Boues, terres 
excavées 
(verwerking) / 
Slib, uitgegraven 
grond 
(traitement) 

A                     tot en met 
1000 t/jaar 2 

B                     van meer 
dan 1000 t/jaar 1B 

33 

Inrichtingen voor het 
schoonmaken en 
herconditioneren van 
vaten, containers en 
tanken die gevaarlijke 
stoffen hebben bevat 
(stoffen gekarakteriseerd 
door een 
gevaarseigenschap “ H”) 

1B 

Citernes 
(nettoyage) / 
Tanken 
(schoonmaak) 

Zijn 
risicoactiviteiten 
als de bedoelde 
substanties 
volgens de CLP-
verordening 
geklasseerd zijn 
als producten 
die een risico of 
een gevaar voor 
de gezondheid 
inhouden, 
anders dan 
corrosief en 
irriterend, of voor 
het leefmilieu, 
anders dan voor 
de ozonlaag* 

Verandering van 
benaming : vroegere 
benaming : 
Inrichtingen voor het 
schoonmaken en 
herconditioneren van 
vaten, containers en 
tanken die gevaarlijke 
stoffen (in de zin van 
art. 723bis van het 
A.R.A.B.) hebben 
bevat 

41.2 Biomethaniseercentra 1B 

Compostage / 
Biométhanisation 

Composteren / 
Biomethaniseren 

Worden niet als 
risicoactiveiten 
beschouwd : de 
biomethaniseerc
entra die enkel 
afvalstoffen of 
producten van 
plantaardige 
oorsprong 
verwerken 

Nieuwe onderrubriek 
41.2 

41.1 wordt niet als 
risicoactiviteit 
beschouwd en dekt de 
composteercentra 
(oude rubriek 41) 

45.1 

Opslagplaatsen voor 
gevaarlijke afvalstoffen, 
met uitzondering van de 
opslagplaatsen die 
onder andere rubrieken 
vallen, met een voor 
opslag bestemde totale 
oppervlakte: 

 

Déchets 
dangereux 
(dépôt) 

Gevaarlijke 
afvalstoffen 
(opslag) 

Worden 
uitsluitend als 
risicoactiviteiten 
beschouwd: de 
opslagplaatsen 
van gevaarlijke 
afvalstoffen als 
de bedoelde 
substanties 
volgens de CLP-

Voormalige RA 45B 
deel gevaarlijke 
afvalstoffen 

Maar enkel de vaste 
substanties 

De drempel « meer 
dan 500 kg » wordt « 

B                     van meer 
dan 5 m² 

1B 
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verordening 
geklasseerd zijn 
als producten 
die een risico of 
een gevaar voor 
de gezondheid 
inhouden, 
anders dan 
corrosief en 
irriterend, of voor 
het leefmilieu, 
anders dan voor 
de ozonlaag* 

meer dan 5 m² » 

45.2 

Opslagplaatsen voor 
vloeibare 
gevaarlijkeafvalstoffen 
met een vlampunt lager 
dan of gelijk aan 21°C 
met een capaciteit : 

 

Déchets 
dangereux 
liquides 
inflammables 
(dépôt) 

Ontvlambare 
vloeibare 
gevaarlijke 
afvalstoffen 
(opslag) 

Worden 
uitsluitend als 
risicoactiviteiten 
beschouwd: de 
opslagplaatsen 
van vloeibare 
gevaarlijke 
ontvlambare 
afvalstoffen als 
de bedoelde 
substanties 
volgens de CLP-
verordening 
geklasseerd zijn 
als producten 
die een risico of 
een gevaar voor 
de gezondheid 
inhouden, 
anders dan 
corrosief en 
irriterend, of voor 
het leefmilieu, 
anders dan voor 
de ozonlaag* 

Oude RA 45B « deel 
gevaarlijke 
afvalstoffen » 

Enkel vloeistoffen met 
een vlampunt lager 
dan 21° C 

De drempel « meer 
dan 500 kg » wordt « 
meer dan 500 liter » 

B van meer dan 500 l 1B 

45.3 

Opslagplaatsen voor 
vloeibare gevaarlijke 
afvalstoffen niet 
opgenomen in rubriek 
45.2 met een capaciteit : 

 

Déchets 
dangereux 
liquides (dépôt) 

Vloeibare 
gevaarlijke 
afvalstoffen 
(opslag) 

Worden uitsluite
nd als 
risicoactiviteiten 
beschouwd: de 
opslagplaatsen 
van vloeibare 
gevaarlijke 
ontvlambare 
afvalstoffen van 
meer dan 2000 
liter en als de 
bedoelde 
substanties 
volgens de CLP-
verordening 
geklasseerd zijn 
als producten 
die een risico of 
een gevaar voor 
de gezondheid 
inhouden, ander
s dan corrosief 
en irriterend, of 
voor het 
leefmilieu, 
anders dan voor 

Oude RA 45B « deel 
gevaarlijke 
afvalstoffen » 

Enkel vloeistoffen niet 
opgenomen in de 
rubriek 45.3 

De drempel « meer 
dan 500 kg » wordt « 
meer dan 2000 liter » 

Omvat de oude 
rubriek 80B die 
geschrapt werd 

A van 100 tot en met 
5.000 l 2 

B van meer dan 5.000 l 1B 
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de ozonlaag* 

46 

Inrichtingen of 
uitrustingen voor de 
verwerking van 
gevaarlijke afvalstoffen, 
met uitzondering van de 
inrichtingen die onder 
andere rubrieken vallen 

1B 

Déchets 
dangereux 
(traitement) 

Gevaarlijke 
afvalstoffen 
(verwerking) 

Worden niet als 
risicoactiviteiten 
beschouwd: 
apparaten voor 
de distillatie van 
gebruikte 
solventen met 
een totale 
capaciteit lager 
dan 250 liter en 
enkel bestemd 
voor de 
behandeling van 
solventen 
afkomstig van de 
inrichting. 

Rubriek 46 laat de 
rubrieken 46A (niet als 
risicoactiviteit 
beschouwd) en rubriek 
46B (wel als 
risicoactiviteit 
beschouwd) 
samensmelten en 
neemt  rubriek 81 op 

De beperking is de 
benaming van de 
voormalige rubriek 
46A, zodat dit geen 
effect heeft op de 
inventaris van de 
bodemtoestand 

47 

Opslagplaatsen voor niet 
gevaarlijke afvalstoffen, 
met uitzondering van de 
opslagplaatsen die 
onder andere rubrieken 
vallen, met een voor 
opslag bestemde totale 
oppervlakte: 

 

Déchets non 
dangereux 
(dépôt) 

Niet gevaarlijke 
afvalstoffen 
(opslagplaats) 

Worden niet als 
risicoactiviteiten 
beschouwd : de 
opslagplaatsen 
van niet 
gevaarlijke inerte 
afvalstoffen 

Laat de oude 
rubrieken 47 (inerte, 
niet als RA 
beschouwd) en rubriek 
45 (deel niet 
gevaarlijk, andere dan 
inert, die reeds een 
RA is indien meer dan 
2000m2) 
samensmelten 

De beperking 
herneemt de 
benaming van de 
voormalige rubriek 47, 
zodat dit geen effect 
heeft op de inventaris 
van de 
bodemtoestand 

B van meer dan 2000 m² 1B 

51 B 

Inzamelinrichting van 
afvalstoffen, met 
inbegrip van de opslag 
van deze afvalstoffen en 
met uitzondering van 
inrichtingen die onder 
rubriek 220 vallen, met 
een capaciteit: 

 

Déchets 
(collecte) 

Afvalstoffen 
(inzameling) 

Worden niet als 
risicoactiviteiten 
beschouwd: de 
inzamelinrichting 
uitsluitend 
bestemd voor 
niet gevaarlijke 
afvalstoffen, 
huishoudelijke 
afvalstoffen of 
afgedankte 
elektrische en 
elektronische 
apparatuur 

Rubriek 51 omvatte 
voordien enkel de 
containerparken 
zonder gevaarlijke 
afvalstoffen die geen 
RA waren. De nieuwe 
rubriek 51 omvat alle 
inzamelactiviteiten en 
wordt een RA vanaf 
1000 t/jaar en de 
beperking sluit de 
oude rubriek 51 uit, 
zodat dit geen effect 
heeft op de inventaris 
van de 
bodemtoestand  

van meer dan 1000 tot 
en met 100.000 t/jaar 1B 

80 B 

Dépôts d'huiles usagées 
d'une capacité : 

b) supérieure à 2.000 
litres 

1B   
Opgenomen in rubriek 
45.3 (zie rubriek 45.3) 

81 

  Installations 
d'élimination, de 
régénération, de 
traitement d'huiles 

1B   
Opgenomen in rubriek 
46 (zie rubriek 46) 
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 résiduaires y compris 
par combustion 

103 

- Inrichtingen voor de 
winning van ruwe non-
ferrometalen uit erts of 
ertsconcentraat of een 
ander materiaal (met 
uitzondering van 
afvalstoffen) met 
metallurgische of 
elektrolytische 
processen met een 
capaciteit van minder 
dan of gelijk aan 
100.000 t/jaar ruwe non-
ferrometalen; 
- Inrichtingen voor het 
roosten en sinteren van 
ertsen 

    


