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INHOUD
Dit register geeft een overzicht van ondernemingen die actief zijn in het inzamelen, sorteren en verwerken van
bouw- en sloopafval, gevestigd in of vlakbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DOELGROEP
Doelgroep: bouw- en sloopbedrijven die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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INLEIDING
Bouw- en afbraakwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest produceren jaarlijks bijna 650 000 ton afval1, dit
is ongeveer 30% van de hoeveelheid afval die het Gewest produceert.
Momenteel zou 80-85% van dit afval worden gerecycleerd, terwijl het vierde gewestelijk plan voor de preventie
en het beheer van afvalstoffen, dat in mei 2010 werd goedgekeurd, zich tot doel stelt « de impact van
bouwactiviteiten op het leefmilieu te minimaliseren door preventie, hergebruik en recyclage », door onder meer
te streven naar de recyclage van 90% van het bouw- en sloopafval. Bovendien legt de reglementering onder
meer de volgende verplichtingen op:
•

•
•

•

Verplicht sorteren van niet-gevaarlijk en niet-inert afval op bouwwerven waar een milieuvergunning
vereist is. De volgende afvalstromen worden verplicht gesorteerd: PMD, Papier – Karton, Groenafval,
Glas en afval met terugnameplicht (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen, …) 2 ;
Verplicht verwijderen van asbest in een gebouw voor de afbraak ervan3 ;
Verplichting om gevaarlijk afval over te maken aan een erkende ophaler 4 of het zelf onder bepaalde
voorwaarden te verwijderen en verplichting om (5 jaar lang) een register van gevaarlijke afvalstoffen bij
te houden5 ;
Verplichte recyclage van de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval6.

In deze context wil Leefmilieu Brussel bedrijven aanmoedigen om:
•
•
•

•

over te gaan tot het selectief slopen (ontmanteling) van gebouwen en bouwwerken,
hun afval op de werf te sorteren wanneer dat relevant is om in een later stadium betere percentages
van nuttige toepassing te halen,
zich te houden aan de hiërarchie van verwerking van afval, die in volgorde van prioriteit geldt in de
Europese en Brusselse wetgeving7 en het beleid inzake preventie en beheer van afvalstoffen:
o 1° preventie;
o 2° voorbereiding voor hergebruik;
o 3° recycling;
o 4° andere nuttige toepassing, met name energieterugwinning; en
o 5° verwijdering.
terug te grijpen naar nabijgelegen oplossingen voor afvalbeheer om de milieu-impact in verband
met het vervoer van afvalstoffen te beperken.

De totale prijs van het afvalbeheer voor de aannemer bestaat uit de logistieke kosten (huur van een container,
vervoer, huur van plaats op de openbare weg...), de kosten van het groeperen, sorteren en verwerken van het
afval, winstmarges en belastingen. De kosten voor het verwerken van nuttig toe te passen of te valoriseren
afvalstoffen die vooraf op de werven gesorteerd werden, zijn meestal lager in vergelijking met gemengd afval,
op voorwaarde dat er heel doorgedreven gesorteerd wordt. Er moet echter rekening worden gehouden met de
totale kosten doorheen de afvalketen, om opties onderling te kunnen vergelijken (bijvoorbeeld ook de kosten
van het sorteren op de werf meerekenen).
In die optiek geeft dit document een overzicht van ondernemingen die zich toeleggen op het ophalen en in
accepteren van bouw- en sloopafval afkomstig van werven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit register
wil een oplossing met een zo lokaal mogelijk karakter bieden aan bouw- en sloopbedrijven in het
Gewest. In dit register staan enerzijds de Brusselse ondernemingen die bouw- en sloopafval in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verwerken, en anderzijds de ondernemingen die hun interesse hebben laten blijken om
vermeld te worden.

1

Onderzoek over de analyse van de bronnen, de stromen en de praktijken inzake preventie en beheer van bouw- en sloopafval in het BHG
- Onderzoek uitgevoerd door CERAA vzw en ROTOR vzw – Mei 2012
2
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BBHR) van 21 juni 2012.
3
BBHR van 10 april 2008.
4
Cf. lijst van erkende ophalers van gevaarlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikbaar op de website van Leefmilieu
Brussel
5
BBHR van 25 april 2002 en van 19 september 1991
6
BBHR van du 16 maart 1995
7
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een
aantal Richtlijnen, omgezet bij Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen art. 6.
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Verschillende partners van Leefmilieu Brussel hebben aan dit register meegewerkt: de Confederatie Bouw
Brussel-Hoofdstad (CBB-H), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en de
Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM, recentelijk gewijzigd naar Go4Circle).
Om dit register samen te stellen, werd via e-mail en telefonisch een rondvraag gehouden. Er werd een
vragenlijst gestuurd naar de bedrijven actief in de sector en gelegen binnen een straal van 10 kilometer rond
Brussel. Het hier voorgestelde document verzamelt de ontvangen antwoorden. Het vormt de eerste versie van
dit register, dat geregeld zal worden bijgewerkt. Bedrijven die niet in het register zijn opgenomen en er
graag zouden worden in opgenomen, en bedrijven die hun gegevens in dit document willen aanpassen,
worden verzocht contact op te nemen met de heer Nicolas Scherrier, Projectbeheerder bij Leefmilieu
Brussel: Tel: +32 2 7757866 – E-mail: nscherrier@environnement.brussels.

HOE DIT REGISTER GEBRUIKEN?
Het register bestaat uit fiches die de activiteiten van de verschillende ondernemingen voor afvalbeheer
beschrijven. De fiches zijn alfabetisch gerangschikt op de namen van de bedrijven:
Fiche
nummer
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Fiche 9
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 12
Fiche 13
Fiche 14
Fiche 15
Fiche 16

Naam van het bedrijf
A. STEVENS & CO
AMACRO NV
BRUSSELS RECYCLING METAL SA (B. R. Met)
DE KNOP RECYCLING SPRL
DE MEUTER / ABR SA (G&A De Meuter SA)
DE MEUTER RECYCLING (G&A De Meuter SA)
GEORGE & CIE SA (Derichebourg Groep)
MAYERS METALS
RETRIVAL
ROTOR DECONSTRUCTION
SHANKS Brussels Brabant SA (Shanks Groep)
STAR (STALLAERT RECYCLING) / CONTAINERS MAES (Yves Maes bvba Groep)
SUEZ Laeken (SITA Waste Services SA, SUEZ Groep)
SUEZ NOH (SITA Waste Services SA, SUEZ Groep)
TRIBEL METALS SPRL
VANPACHTENBEKE

De tabel hierna toont, op basis van de betreffende afvalstof, welke bedrijven hiervoor een oplossing aanbieden.
De bedrijven staan ook afgebeeld op de kaart op pagina 6, met hun fichenummer, om te kunnen inschatten hoe
ver ze zich van een eventuele werf bevinden.
N.B.: de vermelde afvalstoffen in de onderstaande tabel hoeven niet noodzakelijk op de werf gesorteerd te
worden en kunnen als gemengde fractie worden aangenomen. Er moet vooraf met de afvalverwerker contact
worden opgenomen om daarin duidelijkheid te scheppen.
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Afval / Nummer van fiche

Inert afval

1

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels,
zonder teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas
Ander type van inert afval (steen,
…)
Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met nietgevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)

Niet-inert
nietgevaarlijk
afval

Piepschuim (EPS verpakkingen
en isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen
(plasticfolies, karton, andere)
Groenafval
Ander type van niet-inert nietgevaarlijk afval (Cellenbeton,
minerale wol (isolatie),
polyurethaan (isolatie), nietgevaarlijk verfafval, …)

X

Gebonden (of niet-bros)
asbestafval

5

6

X
X

2

3

4

X
X

X
X

7

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Gevaarlijk
afval

9

10

11

12

13

14

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Behandeld hout (geïmpregneerd)
Vervuilde grond met gevaarlijk
karakter
Gevaarlijk verfafval
Teerhoudende afvalstoffen
Solventen
TL-buizen
Sprays en spuitbussen
Batterijen, accu’s
Bevuilde verpakking
Gebruikte olie
Ander type van gevaarlijk afval
(Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA),
…)

8

X

X

15

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
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16

X
X
X
X
X
X

X

De bedrijven voor afvalbeheer die gevestigd zijn in een straal van tien kilometer rond het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, staan afgebeeld op de kaart hierna.

12

5
14
3

6
13
1

7
8

10
9

11

4
15

2

Bijschrift:
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van inerte en niet-inerte niet-gevaarlijke afvalstoffen
met het oog op hergebruik en recyclage
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van inert afval
Ondernemingen die inerte en niet-inerte niet-gevaarlijke afvalstoffen accepteren (+ eventueel
asbestafval)
Ondernemingen die inerte, niet-gevaarlijke (niet-inerte) afvalstoffen en een aantal types van
gevaarlijke afvalstoffen verwerken
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van metaalafval
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GEDETAILLEERD REGISTER VAN ONDERNEMINGEN
De hierna beschreven fiches werden opgesteld aan de hand van vragenlijsten die door de ondervraagde
bedrijven werden ingevuld en teruggestuurd, of op basis van telefoongesprekken. De gegevens in deze fiches
worden ter informatie verstrekt. Ze zijn niet noodzakelijk volledig. De bouw- en sloopbedrijven worden dan ook
verzocht met de afvalbeheerbedrijven contact op te nemen als ze meer informatie wensen, onder meer over
hun commerciële voorwaarden. Sommige ondernemingen kunnen afval verwerken dat voortkomt van andere
activiteiten. Die afvalstoffen staan niet in dit document.
Leefmilieu Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van onjuiste of verouderde
informatie.
De gebruikers van het register worden daarnaast verzocht de lijst te raadplegen van erkende en geregistreerde
bedrijven in de afvalsector, die te vinden is op de website van Leefmilieu Brussel-BIM
(http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkende-geregistreerde-ondernemingen-deafvalsector).
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A. STEVENS & CO

Fiche 1
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Rederskaai 8, 1000 Brussel
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: a_stevens@stevensrecycling.com / Tel: 02 204 04 30
Webadres: http://stevensrecycling.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Metaal

Batterijen, accu’s

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven

 Groeperen en sorteren van metaalafval

 Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven





Knippen van metaal

Verhuur containers
Andere informatie

Metaalafval wordt gerecycleerd.
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AMACRO NV

Fiche 2
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Heideveld 50, 1654 Huizingen (Beersel)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: mailto:info@amacro.be / Tel: 02 356 96 27
Webadres: http://www.amacro.be/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder
teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies, karton,
andere)
Groenafval

Gevaarlijk afval
Gebonden (of niet-bros)
asbestafval

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven


Acceptatie
van
afval,
rechtstreeks
aangevoerd
door
bouwen
sloopbedrijven

 Verhuur containers



Groeperen en sorteren van inerte en niet-gevaarlijke (nietinerte) afvalstoffen



Inzameling van gebonden (of niet-bros) asbestafval

 Breken van inerte afval


Behandelen van bodem (bekalking)
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BRUSSELS RECYCLING METAL SA (B. R. Met)

Fiche 3

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Budasteenweg 1-2 - 1130 Brussel – (GPS: Dobbelenbergstraat 123, 1130 Brussel)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: brmet@skynet.be /
contactpersoon)

Tel: 02 251 37 56 of 0477 066 336 (commerciële

Webadres: http://www.brmet.be/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Metaal

Batterijen, accu’s
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)
Activiteiten

 Ophaling van afval op werven


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven

 Verhuur containers



Groeperen en sorteren van metaalafval, batterijen,
accu’s en AEEA



Schoonmaak en verwerking van AEEA



Breken van metaalafval

Andere informatie
Al het metaalafval wordt gerecycleerd in België en in buurlanden.

PAGINA 10 VAN 41 – JUNI 2016
REGISTER VAN ONDERNEMINGEN DIE ZICH TOELEGGEN OP DE INZAMELING EN RECYCLAGE VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL

DE KNOP RECYCLING BVBA

Fiche 4

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Mariemontkaai 20 – 1080 Brussel
Andere locatie: Quai de Mariemont, 19 – 1080 Brussel (voor AEEA) ; Mariemontkaai, 33-35 – 1080 Brussel
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: de.knopmet@skynet.be / Tel: 02 410 43 36
Webadres: http://www.deknop.be/fr
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Nee

Metaal

Gevaarlijk afval
Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA)

Activiteiten


Ophaling van afval op werven



Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven



Groeperen en sorteren van metaalafval en AEEA

 Verhuur containers
Andere informatie
Al het metaalafval wordt gerecycleerd in België.

PAGINA 11 VAN 41 – JUNI 2016
REGISTER VAN ONDERNEMINGEN DIE ZICH TOELEGGEN OP DE INZAMELING EN RECYCLAGE VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL

DE MEUTER / ABR SA (G&A De Meuter SA)

Fiche 5

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Westvaartdijk 81, 1850 Grimbergen
(Adres van het hoofdkantoor: Assesteenweg 117A/8 – 1740 Ternat – Andere locatie: G&A De Meuter –
Vilvoordsesteenweg 31 - 1120 Neder-Over-Heembeek)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: abr@demeuter.be / Tel: 02 251 45 44
Webadres: http://www.demeuter.be/fr/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval
Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Nee

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven





 Breken van inerte afval

Acceptatie van inerte afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven



Groeperen en sorteren van inerte afval

Verkoop van gerecycleerde granulaten

 Verhuur containers
Andere informatie
Verkoop ter plaatse van granulaten met COPRO-attest en van gestabiliseerde producten (gestabiliseerd zand,
mager beton, …) en verkoop van aanvulgrond, zand, …
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DE MEUTER RECYCLING (G&A De Meuter SA)

Fiche 6

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Vilvoordsesteenweg 31 - 1120 Neder-Over-Heembeek
(Adres van het hoofdkantoor: Assesteenweg 117A/8 – 1740 Ternat – Andere locatie: ABR – Westvaartdijk 81, 1850
Grimbergen)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: Info@meuterrecycling.be of sven.demeuter@demeuter.be (commerciële
contactpersoon) / Tel: 02 241 43 54 of 04 78 52 33 07 (commerciële contactpersoon)
Webadres: http://www.demeuter.be/fr/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Inerte afval in kleine hoeveelheden, eventueel
gemengd met andere afvalstoffen
N.B.: voor gesorteerd of grote hoeveelheden inerte
afval is het aanbevolen om rechtstreeks naar de site
van Grimbergen te gaan (ABR – Fiche n°5).

Gemengd of gesorteerd niet-inert
niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval
Gebonden (of nietbros) asbestafval

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door bouw- en
sloopbedrijven



Groeperen en sorteren van inerte en
niet-gevaarlijke (niet-inerte) afvalstoffen



Inzameling gebonden
asbestafval

 Verhuur containers

(of

niet-bros)

 Vermalen van hout
Andere informatie
Verkoop ter plaatse van granulaten met COPRO-attest en van gestabiliseerde producten (gestabiliseerd zand,
mager beton, …) via dochterbedrijf ABR en verkoop van aanvulgrond, zand, …
Op het vlak van eindverwerking:
•

Afval van beton, kunststoffen en metaal worden gerecycleerd.

•

Afval van niet vervuilde grond, dakpannen, bakstenen en tegels worden aangewend voor het opvullen van
steengroeven.

•

Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen en groenafval worden gerecycleerd of naar
afnemers voor energieterugwinning gestuurd.

•

Afval van gips of gipskarton worden nuttig aangewend of verwijderd.

Afval van beton, gips, gipskarton, plastics en groenafval gaan naar afnemers in België.
Afval van asfalt & bitumenmengsels, zonder teer en onbehandeld hout onbehandeld hout gaan naar eindafnemers
in België en/of in buurlanden van België.
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GEORGE & CIE SA (Derichebourg Groep)

Fiche 7

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Léon Monnoyerkaai 11 – 1000 Brussel
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: george.bruxelles@derichebourg.com / Tel: 02 215 49 45
Webadres: www.derichebourg.com
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Metaal

Batterijen, accu’s
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)
Activiteiten

 Ophaling van afval op werven


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven

 Verhuur containers

 Groeperen en sorteren van metaalafval en batterijen
en accu’s


Breken en knippen van metaalafval, snijbrander



Verwerking van afgedankte
elektronische apparatuur (AEEA)

Andere informatie
Al het metaalafval wordt gerecycleerd in België.
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elektrische

en

MAYERS METALS

Fiche 8
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Anethanstraat 34-38 – 1030 Schaerbeek
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@mayersmetals.be / Tel: 02 215 73 96
Webadres: http://vieuxmetauxmayersbruxelles.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Metaal

Nee

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven

 Groeperen en sorteren van metaalafval





Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven

Knippen van metaal

 Verhuur containers
Andere informatie
De huur van containers voor metalen is gratis in het Brusselse Gewest.
Al het metaalafval wordt gerecycleerd in België en in buurlanden.
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RETRIVAL

Fiche 9
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Birminghamstraat, 102 1070 Brussel
(Adres van het hoofdkantoor: Rue Paul Pastur 123 bat 24/25 - B 6043 Ransart)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@retrival.be / Tel: 07 163 10 10
Webadres: http://www.retrival.be/
Type van geaccepteerd afval
Elk type van bouw- en sloopafval, buiten gevaarlijk afval (behalve hout behandeld met gevaarlijke stoffen).
Inert afval
Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Niet-inert niet-gevaarlijk afval
Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl. piepschuimverpakking
& isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies, karton,
andere)
Groenafval
Niet-gevaarlijk verfafval

Gevaarlijk afval
Behandeld hout
(geïmpregneerd)

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven



 Verhuur containers

 Ontmantelen van ramen

Groeperen en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•

•

Afval van beton, niet vervuilde grond, dakpannen, bakstenen, tegels en metaal worden hergebruikt of
gerecycleerd.
Afval van minerale wol (isolatie) wordt hergebruikt.
Afval van asfalt & bitumenmengsels zonder teer, niet-gelaagd vlakglas, gips en gipskarton, kunststoffen
(alle plastics excl. EPS) en EPS worden gerecycleerd.

•

Afval van onbehandeld hout en hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt hergebruikt,
gerecycleerd of naar afnemers voor energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats of cementfabriek).

•

Afval van polyurethaan en niet-gevaarlijk verfafval gaan naar andere verwerkers.

•

Afval van behandeld hout (geïmpregneerd) wordt naar afnemers voor energieterugwinning gestuurd.
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Al het inerte afval en afval van EPS, polyurethaan, minerale wol en metaal, niet-gevaarlijk verfafval en groenafval,
gaan naar verwerkers in België.
Afval van onbehandeld hout, hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen, gips en gipskarton afval gaat naar
eindafnemers in België en/of buurlanden.
Al het plastic afval (alle plastics excl. EPS) gaat naar eindafnemers in België en/of andere landen (al dan niet
buurlanden).
Al het behandeld hout (geïmpregneerd) gaat naar eindafnemers in buurlanden van België.
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ROTOR DECONSTRUCTION

Fiche 10

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Lakensestraat 99 - 1000 Brussel
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: sales.rotor@gmail.com / Tel: 04 94 17 68 77
Webadres: http://rotordeconstruction.be
Gerecupereerde materialen en systemen
Materiaal en niet-gevaarlijk afval van deuren en interieurs van kantoren, timmerhout, houten /
parketvloeren, tegelvloeren, blauwe hardsteen en andere natuursteen, verlaagde plafonds, glazen
tussenwanden, ...
Activiteiten


Demonteren en monteren van materialen



Reinigen van bepaalde materialen



Acceptatie van materialen en systemen die voortkomen van de afbraak of verbouwing van gebouwen
en bouwwerken

N.B. ROTOR DECONSTRUCTION is het enige organisme van dit type in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Er bestaan in België nog andere actoren, die te vinden zijn op het OPALIS-platform: http://opalis.be/.
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SHANKS Brussels Brabant SA (Shanks Groep)

Fiche 11

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Humaniteitslaan 124 – 1070 Brussel
(Adres van het hoofdkantoor: Rue des Trois Burettes 65, Mont-Saint-Guilbert)
Gegevens van het bedrijf: e-mail: info.brussels@shanks.be / Tel: 02 527 37 35
Webadres: www.shanks.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas
Ander type van inert afval (steen,
…)

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies,
karton, andere)
Groenafval

Gevaarlijk afval
Gevaarlijk verfafval
Solventen
TL-buizen
Sprays en spuitbussen
Batterijen, accu’s
Bevuilde verpakking
Gebruikte olie
Gebonden (of niet-bros)
asbestafval

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven



Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven



Groeperen en sorteren van Niet-gevaarlijke
afvalstoffen



Inzameling
afvalstoffen

Verhuur containers

van

bepaalde

gevaarlijke

 Breken van inerte afval
Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•
•

•
•
•

Niet vervuilde gronden worden hergebruikt.
Afval van beton, dakpannen, bakstenen, tegels, niet-gelaagd vlakglas, kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie), piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie) en metaal worden
gerecycleerd.
Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt gerecycleerd of naar afnemers voor
energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats).
Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen en groenafval worden naar afnemers voor
energieterugwinning gestuurd.
Afval van gips, gipskarton en minerale wol (isolatie) wordt verwijderd.

Afval van beton, niet vervuilde grond, dakpannen, bakstenen, tegels, gips, gipskarton, EPS, minerale wol en
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groenafval gaat naar eindafnemers in België.
Afval van niet-gelaagd vlakglas, onbehandeld hout, hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen, kunststoffen (alle
plastics excl. EPS) gaat naar eindafnemers in België en/of buurlanden.
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STAR (STALLAERT RECYCLING) / CONTAINERS MAES
(Yves Maes bvba Groep)

Fiche 12

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Jans Frans Willemstraat 121, 1800 Vilvoorde
(Andere locatie: Kanaalweg 3 404, 3980 Tessenderlo (Adres van het hoofdkantoor))
Gegevens van het bedrijf: e-mail: info@stallaertrecycling.be / Tel: 02 752 25 30
Webadres: www.stallaertrecycling.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder
teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Gevaarlijk afval

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies, karton,
andere)
Groenafval

Behandeld hout
(geïmpregneerd)
Teerhoudende
afvalstoffen
Gebonden (of niet-bros)
asbestafval

Activiteiten


Ophaling van afval op werven





Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven

Groeperen en
afvalstoffen



Inzameling van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen

Verhuur containers



Stortplaats klasse 3



sorteren
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van

niet-gevaarlijke

SUEZ Laeken (SITA Waste Services SA, SUEZ Groep)

Fiche 13

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Werkhuizenkaai 100 B-1000 Brussel (Adres van het hoofdkantoor: Lilsedijk19 B-2340
Beerse)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@sita.be of edwin.decamps@sita.be (commerciële contactpersoon) /
Tel: 02 370 66 11 of 047 393 08 65
Webadres: www.sita.be
Type van geaccepteerd afval

Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels,
zonder teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl. piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies, karton, andere)
Groenafval
Ander type van niet-inert niet-gevaarlijk afval (papier, karton, ...)

Gevaarlijk
afval
Nee

Activiteiten


Ophaling van afval op werven





Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven

 Vermalen van hout

Verhuur containers





Groeperen en sorteren van niet-gevaarlijke
afvalstoffen

Ontmantelen van ramen

Andere informatie
SUEZ heeft op zijn site in Laken een werkplaats voor de demontage van ramen, waarbij men sorteert met een
grijpkraan. Het glas van de ramen mag gebroken zijn, maar het raam wordt in zijn geheel opgehaald (kader + glas).
Op het vlak van eindverwerking:
• Al het inerte, plastic en onbehandeld hout afval wordt gerecycleerd.
• Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijk stoffen wordt gerecycleerd of naar afnemers voor
energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats).
•

Afval van gips en gipskarton wordt gerecycleerd of gestort.

•

Al het afval gaat naar eindafnemers in België.
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SUEZ NOH (Neder-over-Heembeek) (SITA Waste
Services SA, SUEZ Groep)

Fiche 14

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Vilvoordsesteenweg 218 B-1120 Brussel (Adres van het hoofdkantoor: Lilsedijk19 B-2340
Beerse)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@sita.be of edwin.decamps@sita.be (commerciële contactpersoon) /
Tel: 02 370 66 11 of 047 393 08 65
Webadres: www.sita.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder
teer
Dakpannen, bakstenen, tegels

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies,
karton, andere)
Groenafval
Ander type van niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval
Gevaarlijk verfafval
Solventen
TL-buizen
Sprays en spuitbussen
Batterijen, accu’s
Bevuilde verpakking
Gebruikte olie

Activiteiten


Ophaling van afval op werven



Groeperen en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen



Acceptatie
van
afval,
rechtstreeks
aangevoerd
door
bouwen
sloopbedrijven



Inzameling van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen



 Vermalen van hout


Verhuur containers

Persen in balen van plastic-folie en karton

Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•
•
•
•
•

Al het inerte, plastic (alle plastics excl. piepschuimverpakking & isolatie) en onbehandeld hout afval, wordt
gerecycleerd.
Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt gerecycleerd of naar afnemers voor
energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats).
Afval van gips en gipskarton worden gerecycleerd of gestort.
Afval van bevuilde verpakking wordt nuttig toepast of geëlimineerd.
Verfafval wordt naar afnemers voor energieterugwinning gestuurd.
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•

Afval van sprays en spuitbussen wordt naar afnemers voor energieterugwinning gestuurd of naar andere
verwerkers.

Al het inerte afval en afval van onbehandeld hout, hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen, gips, gipskarton,
sprays en spuitbussen, bevuilde verpakking en verfafval gaan naar eindafnemers in België. Afval van karton en
papier gaan naar eindafnemers in Nederland.
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TRIBEL METALS SPRL

Fiche 15
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Rue Saint Denis 158/162 - 1190 Forest (Brussel)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: tribel@tribel.be / Tel: 02 346 39 39
Webadres: http://corporate.skynet.be/tribel/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Metaal

Batterijen, accu’s

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven



Groeperen en sorteren van metaalafval





Breken en knippen van metaalafval

Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven

Andere informatie
Al het metaalafval wordt gerecycleerd in de ons omringende landen.
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VANPACHTENBEKE

Fiche 16
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Lenneke Marelaan 100, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@vp-woluwe.be / Tel: 02 725 70 64
Webadres: www.vanpachtenbeke.be
Type van geaccepteerd afval
Inerte afval, niet-inerte niet-gevaarlijke afval en gebonden (of niet-bros) asbestafval
Activiteiten


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven



Groeperen en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen



Inzameling van gebonden (of niet-bros) asbestafval



Verhuur containers

 Vermalen van hout
 Breken van inerte afval
 Composteren van groenafval
Andere informatie

Verkoop ter plaatse van gebroken puin (briquaillon), compost, tuingrond, houtspaanders.
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BEDRIJVEN VOOR AFVALBEHEER DIE GEVESTIGD ZIJN BUITEN DE
STRAAL
VAN
TIEN
KILOMETER
ROND
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
De bedrijven voor afvalbeheer die gecontacteerd werden of interesse voor het register lieten blijken, en die
gevestigd zijn buiten de straal van tien kilometer rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn:
Fiche
nummer
Fiche A1
Fiche A2
Fiche A3
Fiche A4
Fiche A5
Fiche A6
Fiche A7
Fiche A8

Naam van het bedrijf
BRUCO CONTAINERS NV
DEVAMIX NV
DE VOCHT NV
E. DE KOCK NV
INDAVER (Katoen Natie Groep)
New West Gypsum Recycling (NWGR) Benelux BVBA
SODETRI
SORET Containers & Recycling

De tabel hierna toont, op basis van de betreffende afvalstof, welke fiche kan worden gebruikt om een
afzetkanaal te vinden.

Inert afval

Niet-inert
nietgevaarlijk
afval

Gevaarlijk
afval

Afval / Nummer van fiche

A1

A2

A3

A4

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder
teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas
Ander type van inert afval (steen, …)
Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met Niet-gevaarlijke
stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en
isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen
(plasticfolies, karton, andere)
Groenafval
Ander type van niet-inert nietgevaarlijk afval (Cellenbeton, minerale
wol (isolatie), polyurethaan (isolatie),
niet-gevaarlijk verfafval, …)
Gebonden (of niet-bros) asbestafval
Behandeld hout (geïmpregneerd)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vervuilde grond met gevaarlijk
karakter
Gevaarlijk verfafval
Teerhoudende afvalstoffen
Solventen
TL-buizen
Sprays en spuitbussen
Batterijen, accu’s
Bevuilde verpakking
Gebruikte olie
Ander type van gevaarlijk afval
(Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA), …)

A5

A6

A7

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

A8

X
X

X
X
X

X
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X

De bedrijven voor afvalbeheer die gecontacteerd werden of interesse voor het register lieten blijken, en die
gevestigd zijn buiten de straal van maximaal een tiental kilometer rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
staan afgebeeld op de kaart hieronder.
Bijschrift:
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van inerte en niet-inerte niet-gevaarlijke afvalstoffen
met het oog op hergebruik en recyclage
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van inert afval
Ondernemingen die inerte en niet-inerte niet-gevaarlijke afvalstoffen accepteren (+ eventueel
asbestafval)
Ondernemingen die inerte, niet-gevaarlijke (niet-inerte) afvalstoffen en een aantal types van
gevaarlijke afvalstoffen verwerken
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van metaalafval
Onderneming gespecialiseerd in het verwerken van gips en gipskarton afval

A6

A1

A3

A5

12

5
14
6
13
1
9
11

A2

2

3
7
8

4
15

10

16

A7

A8
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A4

BRUCO CONTAINERS NV

Fiche A1
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Venhof 3-5 – 2110 Wijnegem
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@bruco-containers.com of Tamara.ooms@bruco-containers.com
(commerciële contactpersoon) / Tel: 03 239 17 80
Webadres: http://hurenafvalcontainer.be/nl
Type van geaccepteerd afval
Inert afval
Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder
teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke
stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen
(alle
plastics
excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en
isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies,
karton, andere)
Groenafval

Nee

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven

 Verhuur containers



Groeperen en sorteren van inerte
gevaarlijke (niet-inerte) afvalstoffen



Vermalen van hout



Ontmantelen van ramen

en

niet-

Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•

Afval van niet vervuilde grond, dakpannen, bakstenen en tegels wordt hergebruikt of gerecycleerd.

•

Afval van asfalt & bitumenmengsels zonder teer, niet-gelaagd vlakglas, gips en gipskarton, plastics, metaal en
groenafval wordt gerecycleerd.

•

Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt gerecycleerd of naar afnemers voor
energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats).

•

Afval van beton wordt nuttig aangewend.

•

Afval van polyurethaan (isolatie) wordt verwijderd.

Afval van asfalt & bitumenmengsels, zonder teer, EPS en metaal gaan naar eindafnemers in België. Afval van
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onbehandeld hout gaan naar eindafnemers in België of buurlanden. Afval van kunststoffen (alle plastics excl. EPS)
gaan naar eindafnemers in buurlanden.
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DEVAMIX NV

Fiche A2
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke
(Andere locatie: Blokkestraat 1, 8530 Harelbeke (Adres van het hoofdkantoor) - Cardijnlaan 12, 8600 Diksmuide)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@devamix-nv.be of kv@bsv-nv.be (commerciële contactpersoon) / Tel: 05
65 20 911
Webadres: http://www.bsv-nv.be/fr/notre-entreprise/nos-entreprises/devamix/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels,
zonder teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen,
tegels

Gips, gipskarton
Groenafval

Gevaarlijk afval
Gebonden (of niet-bros) asbestafval

Activiteiten


Acceptatie van afval, rechtstreeks
aangevoerd
door
bouwen
sloopbedrijven



Groeperen en sorteren van inerte en bepaalde niet-gevaarlijke
(niet-inerte) afvalstoffen (gips, gipskarton, groenafval)



Inzameling van gebonden (of niet-bros) asbestafval

 Breken van inerte afval


Behandelen van bodem (bekalking)

Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•
•

Afval van niet vervuilde grond wordt hergebruikt.
Afval van beton, asfalt & bitumenmengsels, zonder teer, dakpannen, bakstenen, tegels en groenafval
wordt gerecycleerd in België.

•

Afval van gips, gipskarton en afval dat na het sorteren achterblijft, wordt gestort.

Het is mogelijk om op dezelfde plaats natuurlijke materialen te kopen (van het type dolomiet, zandcement, beton,
kiezel, zand, ...).
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DE VOCHT NV

Fiche A3
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Steenweg op Waarloos 41A - 2840 Reet (Rumst)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@de-vocht.be / Tel: 03 844 40 03
Webadres: www.de-vocht.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels,
zonder teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen,
tegels
Niet-gelaagd vlakglas

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke
stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en
isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies,
karton, andere)
Groenafval
Cellenbeton

Gevaarlijk afval
Behandeld hout (geïmpregneerd)
Gevaarlijk verfafval
Teerhoudende afvalstoffen
Bevuilde verpakking
Gebonden (of niet-bros) asbestafval

Activiteiten
 Ophaling van afval op werven


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven

 Verhuur containers

 Groeperen en sorteren van inerte en niet-gevaarlijk
(niet-inerte) afvalstoffen


Inzameling van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen

 Breken van inerte afval
Andere informatie

Polystyreenschuim moet 100% proper zijn. DE VOCHT NV verkoopt zakken van 1000 liter. Klanten kunnen volle
zakken rechtstreeks naar de site van DE VOCHT NV brengen of ze in een container plaatsen die met ander afval is
geladen.
Op het vlak van eindverwerking:
•
•
•
•

Afval van niet vervuilde grond wordt hergebruikt.
Afval van beton, dakpannen, bakstenen, tegels, niet-gelaagd vlakglas, metaal, onbehandeld hout, plastics,
cellenbeton, gips en gipskarton, wordt gerecycleerd.
Afval van asfalt & bitumenmengsels, zonder teer en teerhoudende afvalstoffen wordt nuttig aangewend.
Groenafval wordt gecomposteerd.
Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt gerecycleerd of naar afnemers voor
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•
•

energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats).
Afval van polyurethaan (isolatie), behandeld hout (geïmpregneerd) en bevuilde verpakking wordt
gerecycleerd of naar afnemers voor energieterugwinning gestuurd.
Afval van minerale wol (isolatie) wordt verwijderd.

Afval van beton, niet vervuilde grond, dakpannen, bakstenen, tegels, niet-gelaagd vlakglas, onbehandeld hout of
hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen, gips, gipskarton, polyurethaan, minerale wol, metaal, cellenbeton,
behandeld hout (geïmpregneerd), bevuilde verpakking en groenafval, gaan naar eindafnemers in België.
Afval van asfalt & bitumenmengsels, zonder teer, kunststoffen (alle plastics excl. EPS) en teerhoudende
afvalstoffen gaan naar eindafnemers in België en/of in buurlanden van België.
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E. DE KOCK SA

Fiche A4
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: Avenue Zénobe Gramme 9 - 1300 Wavre
Overijse)

(Kantoren: Brusselsesteenweg 328 - 3090

Gegevens van het bedrijf: emailadres: containers@dekock.info / Tel: 01 022 85 22
Webadres: www.dekock.info/fr/accueil/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval
Gemengd inert afval
Beton
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen,
tegels

Niet-inert niet-gevaarlijk afval
Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke
stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies,
karton, andere)
Groenafval

Gevaarlijk afval
Gebonden (of niet-bros) asbestafval

Activiteiten


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd
door bouw- en sloopbedrijven

 Verhuur containers

 Groeperen en sorteren van inerte
gevaarlijke (niet-inerte) afvalstoffen


en

niet-

Inzameling van gebonden (of niet-bros) asbestafval

 Breken van inerte afval
Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•
•
•
•
•

Afval van dakpannen, bakstenen en tegels wordt hergebruikt.
Afval van beton, onbehandeld hout, kunststoffen, metaal en groenafval wordt gerecycleerd.
Afval van niet vervuilde grond wordt aangewend voor het opvullen van steengroeven.
Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt naar afnemers voor energieterugwinning
gestuurd (cementfabriek)
Afval van gips, gipskarton en asbestafval wordt gestort.

Afval van beton, niet vervuilde grond, dakpannen, bakstenen, tegels, onbehandeld hout, hout behandeld met nietgevaarlijke stoffen, gips en gipskarton, gaan naar eindafnemers in België, vooral in Brabant.
Afval van plastics, metaal en groenafval gaan naar eindafnemers in België.
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INDAVER

Fiche A5

(Katoen Natie Groep)
Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Boomsesteenweg 199 - 2830 Willebroek
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: Martin.Ocket@indaver.be / Tel: 03 860 73 00
Webadres: http://www.indaver.be/
Type van geaccepteerd afval
Inert afval
Nee

Niet-inert niet-gevaarlijk afval
Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Kunststoffen (alle plastics excl. piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies, karton, andere)
Groenafval

Gevaarlijk afval
Nee

Activiteiten


Acceptatie van afval, rechtstreeks
aangevoerd
door
bouwen
sloopbedrijven

 Groeperen en sorteren van niet-gevaarlijke (niet-inerte)
afvalstoffen


Composteren van groenafval

Andere informatie
Afval van polystyreenschuim wordt opgehaald in zakken geleverd door INDAVER.
Op het vlak van eindverwerking: groenafval wordt ter plaatse gecomposteerd.
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New West Gypsum Recycling (NWGR) Benelux BVBA

Fiche A6

Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: 9130 Beveren, Sint-Jansweg 9 Haven 1602, Kallo
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: kim.geens@nwgypsum.com, natascha.vandergucht@nwgypsum.com / Tel:
03 575 91 80
Webadres: www.nwgypsum.com
Type van geaccepteerd afval
Inert afval
Nee

Niet-inert niet-gevaarlijk afval
Afval op basis van gips (platen, blokken, poeder, enz.)
voortkomend van de bouw en de sloop; droog of vochtig

Gevaarlijk afval
Nee

Activiteiten


Acceptatie van gesorteerd gips en gipskarton,
rechtstreeks aangevoerd door bouw- en sloopbedrijven

 Verwerking van gips en gipskarton-afval

Andere informatie
Gips en gipskartonafval kan worden geleverd vanaf 8 à 10 ton.
Het geleverde materiaal moet vrij zijn van verontreiniging. Cellenbeton en pleister met vezels worden niet
aanvaard.
Het gipsafval kan worden aangeleverd in een container of kipwagen, op paletten/silo's, in big bags of octabins.
Het gipsafval wordt verwerkt tot gerecycleerd gips (secundaire grondstof), dat opnieuw wordt gebruikt voor de
productie van gipsplaten bij GYPROC in Kallo.
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Fiche A7

SODETRI
Gegevens van het bedrijf

Adres van de vestiging: 298 Chaussée de Tubize – 1420 Braine-l’Alleud
(Andere locatie: SODEVER – 298 Chaussée de Tubize – 1420 Braine-l’Alleud / SODEWA (sablière du Foriest) –
Avenue de l’Industrie 7 – 1420 Braine-l’Alleud)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: sodetri@skynet.be / Tel: 02 387 18 61
Webadres: www.sodetri.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval
Niet vervuilde grond en
steenachtige fractie

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Nee

Nee

Activiteiten


Acceptatie van afval, rechtstreeks aangevoerd door
bouw- en sloopbedrijven



Sorteren en voorbehandelen van te zeven puin

Andere informatie
De stortplaats Categorie 3 van SODEVER kan alleen maar grond en puin aanvaarden afkomstig van het Waalse
Gewest.
Op dezelfde locatie kunnen bouwondernemingen zich voorzien van gezeefd gerecycleerde zand (beton,
metselwerk) en gerecycleerde granulaten.
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Fiche A8

SORET Containers & Recycling
Gegevens van het bedrijf
Adres van de vestiging: Rue du Progrès 11 - 1400 Nivelles
(Adres van het hoofdkantoor: Weemstraat 5, 1560 Hoeilaart)
Gegevens van het bedrijf: e-mailadres: info@soret.eu / Tel: 02 657 11 80 of 06 722 06 36
Webadres: www.soret-containers.be
Type van geaccepteerd afval
Inert afval

Niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gemengd inert afval
Beton
Asfalt & bitumenmengsels, zonder
teer
Niet vervuilde grond
Dakpannen, bakstenen, tegels
Niet-gelaagd vlakglas
Ander type van inert afval (steen,
…)

Gemengd niet-gevaarlijk afval
Onbehandeld hout
Hout behandeld met niet-gevaarlijke stoffen
Gips, gipskarton
Kunststoffen (alle plastics excl.
piepschuimverpakking & isolatie)
Piepschuim (EPS verpakkingen en isolatie)
Polyurethaan (isolatie)
Minerale wol (isolatie)
Metaal
Niet-bevuilde verpakkingen (plasticfolies,
karton, andere)
Groenafval
Ander type van niet-inert niet-gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval
Gebonden (of niet-bros)
asbestafval

Activiteiten


Ophaling van afval op werven

 Groeperen en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen



Acceptatie
van
afval,
rechtstreeks
aangevoerd door bouw- en sloopbedrijven





Verhuur containers

Inzameling van gebonden (of niet-bros) asbestafval

 Breken van inerte afval
 Vermalen van hout
 Persen in balen van plastic folie en karton
 Ontmantelen van ramen

Andere informatie
Op het vlak van eindverwerking:
•
•
•

Afval van dakpannen, bakstenen en tegels wordt hergebruikt of gerecycleerd.
Afval van beton, asfalt & bitumenmengsels zonder teer, niet-gelaagd vlakglas, niet vervuilde grond, steen,
onbehandeld hout, gips en gipskarton, metaal en groenafval wordt gerecycleerd.
Afval van niet vervuilde grond wordt aangewend voor het opvullen van steengroeven.

•

Afval van hout dat is behandeld met niet-gevaarlijke stoffen wordt gerecycleerd of naar afnemers voor
energieterugwinning gestuurd (houtstookplaats).

•

Afval van kunststoffen (alle plastics excl. piepschuimverpakking & isolatie) wordt gerecycleerd of
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verwijderd.
•

Afval van EPS, polyurethaan (isolatie), minerale wol (isolatie) wordt verwijderd.

Al het afval gaat naar eindafnemers in België.
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WOORDENLIJST
N.B. : alle hierna voorgestelde definities komen uit de ordonnantie van 14 juni 2012.
Afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen.
Gevaarlijke afvalstof: een afvalstof die een of meer van de in bijlage 3 genoemde gevaarlijke eigenschappen
bezit.
Afvalstoffenbeheer: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van
het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten
van handelaars of makelaars.
Inzameling: het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van
afvalstoffen, om ze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie.
Preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter
vermindering van:
a) de hoeveelheid afvalstoffen, inclusief via het hergebruik van producten of de verlenging van de
levensduur van producten;
b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid;
of
c) het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
Hergebruik: elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
Verwerking: nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande
voorbereidende handelingen.
Nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door
hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor
een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt.
Bijlage 2 bevat een niet-limitatieve lijst van nuttige toepassingen.
Voorbereiding voor hergebruik: elke nuttige toepassing bestaande uit controleren, schoonmaken of
repareren, waarbij producten of componenten van producten, die afvalstoffen zijn geworden, worden
klaargemaakt zodat ze zullen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is.
Recycling: elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch
afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om
te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.
Verwijdering: iedere handeling die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie
toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Bijlage 1 bevat een niet-limitatieve lijst van
verwijderingshandelingen.
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MEER INFORMATIE
Organisatie
•

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad
www.ccbc.be
Tel: +32 (0) 2 545 58 29
E-mail: environnement@confederationconstruction.be

•

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
www.wtcb.be
Tel: +32 (0)2 502 66 90
E-mail: info@bbri.be

•

FEBEM, FEderatie van BEdrijven voor Milieubeheer – Go4Circle
www.febem-fege.be
Tel: +32 (0)2 757 91 70
E-mailadres: info@febem-fege.be

•

RESSOURCES (RESSOURCES is de federatie van bedrijven uit de sociale economie in Wallonië en
Brussel, die voorwerpen en producten ontvangen, inzamelen, sorteren, herstellen, recycleren, restylen
en doorverkopen, en deze zo een nieuw leven geven).
www.res-sources.be
Tel: +32 (0)8 139 07 10
E-mail: info@res-sources.be

Documentatie
•

«Gids voor het beheer van bouw- en sloopafval » - Leefmilieu Brussel – 12/2009

•

« De praktische gids voor hergebruik van bouwmaterialen » (De praktische gids voor hergebruik van
bouwmaterialen (.pdf)) - Leefmilieu Brussel – 2013

•

Fiches « Duurzaam bouwen »
- Een gebouw ontwerpen dat de afvalproductie beperkt
- Verantwoord en geïntegreerd beheer van werfafval
- Organiseren van de afbraak

•

OPALIS
http://opalis.be

Bedrijven die niet in het register zijn opgenomen en er graag zouden deel van uitmaken, en bedrijven
die hun gegevens in dit document willen aanpassen, worden verzocht contact op te nemen met de heer
Nicolas Scherrier, Projectbeheerder bij Brussel Leefmilieu: Tel: +32 2 7757866 – E-mail:
nscherrier@environnement.brussels.
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