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Dit document vormt de ontwerpcode van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of 
nasortering van bedrijfsafvalstoffen”. Deze ontwerpcode is publiekelijk beschikbaar gemaakt op de 
OVAM website www.ovam.be op 13 februari 2012.

De code bevat twee luiken. Ze gaat dieper in op de selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de 
producent. Daarnaast handelt ze over de inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen.

Tot eind 2012 geldt een overgangsperiode en spreken we van de ontwerpcode. Tijdens deze 
overgangsperiode worden de resultaatsverbintenissen en de sorteerefficiëntie die opgenomen staan in 
het luik rond de nasortering gemonitord en getoetst op hun eenduidigheid en haalbaarheid. 

Na deze monitoringsperiode zal de ontwerpcode begin 2013 al dan niet worden aangepast en 
omgevormd worden tot een ministerieel besluit. 

Selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de producent

Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling. Hoe beter afvalstoffen 
aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten 
om afvalstoffen geschikt te maken om terug als materialen in te zetten.  Dit verhoogt de kans op 
effectieve recyclage. Het sluiten van kringlopen staat voorop.

VLAREMA bevat een artikel over de afzonderlijke inzameling van bedrijfsafvalstoffen:

Art. 4.3.2. Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden  
aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling:
1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
2° glasafval;
3° papier- en kartonafval;
4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
5° groenafval;
6° textielafval;
7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
8° afvalbanden;
9° puin;
10° afgewerkte olie;
11° gevaarlijke afvalstoffen;
12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde  
broeikasgassen bevatten;
14° afvallandbouwfolies;
15° afgedankte batterijen en accu’s.
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Ten minste de volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder  
afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of, indien aantoonbaar niet  
mogelijk, naderhand uitgesorteerd worden:
1° houtafval;
2° metaalafval.

In afwijking van het eerste en tweede lid en op voorwaarde dat ze bij inzameling worden  
overgebracht naar een vergunde sorteerinrichting waar ze volledig gesorteerd worden, mogen  
verschillende niet-gevaarlijke droge afvalfracties die door de afvalstoffenproducent gesorteerd  
zijn in dezelfde recipiënt worden samengevoegd met het oog op  de inzameling ervan. Het  
samenvoegen van de selectieve voorgesorteerde droge afvalstromen mag de volledige  
uitsortering en de verwerking van de homogene afvalfracties niet verhinderen.

Indien de afvalstoffenproducent zijn afvalstoffen zelf sorteert en selectief inzamelt conform dit artikel, 
behoeft zijn afval wettelijk gezien geen verdere sortering. Veel selectief ingezamelde stromen krijgen 
echter wel nog een verdere behandeling in functie van recyclage nadien.

Inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen

Bij slechte of onvolledige selectieve inzameling aan de bron, moet het afval verder uitgesorteerd 
worden wil men de recupereerbare materialen toch nog vatten. Het is aan de afvalstoffeninzamelaar, 
handelaar, makelaar om uit te maken of dit afval verdere sortering behoeft. Dit gebeurt op basis van 
het contract met de afvalstoffenproducent, zoals omschreven in artikel 6.1.1.4. van VLAREMA. 

Art. 6.1.1.4. Naast de algemene voorwaarden, vermeld in deze afdeling, moeten inzamelaars,  
afvalstoffenhandelaars en -makelaars bijkomend: 
1° informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht  
gescheiden moeten worden aangeboden, als vermeld in artikel 4.3.2, en die afzonderlijk  
moeten worden gehouden bij de inzameling. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of  
-makelaar die het gemengd bedrijfsafval inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent  
een contract af te sluiten, met daarin duidelijke melding van de fracties vermeld in artikel 4.3.2.  
en hun vooropgestelde inzamelwijze. Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde  
inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in het contract, dan mag de inzamelaar,  
afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervanuitgaan dat de selectieve inzameling aan de bron  
door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is;
2° beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem,  
indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen.

Indien er geen contract wordt afgesloten, dan moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 
het met huisvuil en grofvuil vergelijkbaar bedrijfsafval nasorteren. 

Indien de afvalstoffen verdere uitsortering behoeven, gebeurt dit via een sorteerlijn die minstens 
bestaat uit een vloersortering, manueel en/of met behulp van een kraan met sorteergrijper, gevolgd 
door een sorteerband met minimaal een magneetafscheider. Op de sorteerband moet een visuele 
controle mogelijk zijn, waarbij nog aanwezige recycleerbare afvalstoffen uit het afval gehaald worden. 
Met akkoord van de OVAM kan hiervan worden afgeweken, indien de exploitant kan aantonen dat met 
zijn techniek hetzelfde resultaat wordt behaald.
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De volgende afvalstoffen moeten worden uitgesorteerd:

Recycleerbare afvalstoffen:
―papier en karton, stukken > 0,5 m²;
―houtafval en PVC kunststof buizen en profielen, in stukken > 0,5 m;
―metalen
ferro niet toegelaten te realiseren via een sorteerlijn met magneetafscheider;
non ferro > 0,5 m;
―AEEA (overeenkomstig omschrijving vermeld in Art. 3.4.4.2. van VLAREMA);
―textielafval (herbruikbare kledij en schoeisel);
―autobanden;
―inerte afvalstoffen (stukken puin en gipskartonplaten > 0,5 m²);
―pakketten transparante of witte kunststoffolie > 60 liter (slierten en gekleurde kunststoffolies moeten 
niet worden verwijderd).

Stoorstoffen:
―gevaarlijke afvalstoffen;
―KGA;
―asbestcement;
―gesloten zakken: deze moeten worden opengemaakt ter controle op recycleerbare stoffen. 

Sterk vervuilde fracties van papier en karton, kunststoffen en textiel worden als niet recycleerbaar 
beschouwd.

De sorteerefficiëntie wordt als volgt gecontroleerd: in een willekeurige partij van 10 m³ mogen er 
maximum 3 stukken van bovenvermelde recycleerbare afvalstoffen aanwezig zijn. Voor groot AEEA (> 
0,5 kg per stuk) en stoorstoffen geldt een nultolerantie. 

Dit betekent principieel dat het verkleinen van afval enkel kan nadat voldaan is aan de 
sorteervereisten. Echter in de praktijk is het voor sommige recycleerbare afvalstoffen beter ze eerst te 
verkleinen en er vervolgens een sortering op uit te voeren. Verkleinen om de sorteerefficiëntie te 
verhogen, moet mogelijk zijn en het is dan ook logisch dat voor de betrokken recycleerbare afvalstof 
de eis inzake stukgrootte alvorens te verkleinen niet van toepassing is. Om tegemoet te komen aan de 
eisen inzake controleerbaarheid zal de sorteerder via zijn procesbeschrijving moeten aantonen welke 
materialen na de verkleining worden uitgesorteerd en dat voor deze materialen de stukgrootte alvorens 
te breken niet van toepassing is. Voor de recycleerbare afvalstoffen die na verkleining niet worden 
uitgesorteerd, blijft de eis van de stukgrootte alvorens te breken van toepassing.
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