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AFVAL IN DE TUINBOUW (1)
BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN DE WETGEVING
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Wat is een afvalstof?
“Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen” is een
afvalstof. De afvalstoffenlijst van VLAREA deelt de afvalstoffen op in 20 grote hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt verder
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voorbije jaar, moeten melden. De lijst van meldingsplichtige
bedrijven wordt gepubliceerd op de website van Ovam en op
de website http://imjv.milieuinfo.be. De geselecteerde
bedrijven worden ook individueel aangeschreven.
De afvalstoffenmelding moet vóór 15 maart naar de Vlaamse
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Hieronder lichten we de belangrijkste aspecten
van de afvalwetgeving toe.
SBB-praktijkgids milieu en tuinbouw – foto's W. De Geest

Selectieve ophaling en transport van afvalstoffen
Huishoudelijk afval wordt verplicht opgehaald door de
gemeenten. Dit is niet zo voor bedrijfsafval: uw bedrijf is zelf
verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van
uw afvalstoffen. U moet alles zelf organiseren en bekostigen.
U kan hiervoor terecht bij gespecialiseerde bedrijven die
afval overbrengen en/of verwerken. Erkende overbrengers
en geregistreerde vervoerders mogen afval van derden
transporteren naar een inzamelpunt (containerpark, verwerkingsinrichting…).
Elk transport moet beschikken over een identificatieformulier met gegevens over de afvalstof en het transport. Bij
transport van gevaarlijke afvalstoffen is bovendien een verzekeringscontract noodzakelijk. Denk er ook aan dat bepaalde
afvalstoffen, zoals klein gevaarlijk afval, glasafval, papier- en
kartonafval, groenafval, afgewerkte olie… gescheiden
moeten worden ingezameld.
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VElk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking
van zijn afvalstoffen.
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Secundaire grondstoffen
Veel bedrijven produceren afvalstoffen die kunnen worden
gebruikt als meststof, bodemverbeterend middel, bouwstof
of bodem. Ze worden dan ingezet als een secundaire
grondstof. Het VLAREA legt de voorwaarden vast om afvalstoffen opnieuw als grondstof te gebruiken en somt op welke
afvalstoffen hiervoor in aanmerking komen. Voor sommige
afvalstoffen is een bijkomend gebruikscertificaat of keuringsattest noodzakelijk.
Tegelijk blijven andere wetgevingen gelden! Zo moet u ook
tstof
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ndstof
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die als bodem gebruikt wordt, moet aan het bodemdecreet
voldoen.
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Dat organiseert en financiert de inzameling en verwerking
van afvalstoffen die vallen onder een aanvaardingsplicht.
Zo is Valorlub de beheerorganisatie voor afgewerkte olie. Als
professioneel gebruiker van olie kan u de afgewerkte olie
laten ophalen door een erkende Valorlub-operator. Door
samen te werken met Valorlub bent u zeker dat uw gebruikte
olie op een correcte manier wordt verwerkt. Recytyre is de
beheerorganisatie voor afvalbanden. Als u nieuwe banden
voor bijvoorbeeld uw bedrijfsvoertuig koopt, neemt de garage
of de bandenspecialist de oude banden gratis terug. Vervolgens organiseert Recytyre de verdere inzameling en verwerking. Hou er rekening mee dat Recytyre enkel banden
aanvaardt waarvoor een milieubijdrage betaald werd. Voor
de afvalbanden waarvoor u géén milieubijdrage betaalde,
moet u de ophaal- en de verwerkingskosten zelf betalen.
(vervolgt) Q
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