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Recyclageparken
Terminologie: containerpark → recyclagepark
Actie 12 van uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval: “De VLAREM-reglementering aanpassen om de
inzameling van gft/huisvuil op een recyclagepark mogelijk te
maken”
Voorwaarden voor recyclageparken uitgebreid met voorwaarden
aanvaarding en opslag van gft-afval en huisvuil, oa.
opslag in lekdichte container
afvoer telkens container vol is met een minimum van 1 maal per week
verbod ledigen van gevulde zakken door aanbrenger

Recyclageparken
Opslag van KGA
Huidige bepaling: de opslag van KGA moet gebeuren in een
vloeistofdichte gecompartimenteerde container (KGA-kluis) of
in een gesloten opslaglokaal, overeenkomstig het
goedgekeurde werkplan
Niet cfr. realiteit bij recyclageparken (vaak onder luifel in
daartoe geschikte bakken die afgesloten kunnen worden)
Bepaling in die zin geherformuleerd

Mini-recyclageparken
Geeft uitvoering aan actie 11 van uitvoeringsplan huishoudelijk
afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Voor dichtbevolkte plaatsen zoals stads- en dorpscentra

Focust in 1ste instantie op stromen die niet aan huis worden
ingezameld, maar toch frequent vrijkomen bij burgers
Kleine hoeveelheden in functie van de actieradius
Voorwaarden:

Verbod op inzameling asbesthoudend materiaal
Niet van toepassing stellen van bepaalde algemene voorwaarden
voor het verwerken van afval (controle aanvoer, toegankelijkheid en
groenscherm)

Dierencrematoria
Verleden: geen vee en pluimvee aanvaarden, ook niet als
die gehouden werden als huisdieren
Toenemende vraag naar dierencrematoria voor vee en
pluimvee (paarden, geiten, ezels,…)
Vanuit de Europese wetgeving (verordening 1069/2009
inzake dierlijke bijproducten) wordt dit toegelaten
Reeds onderscheid op basis van verbrandingscapaciteit:
Capaciteit > 50 kg/u: extra technische voorwaarden
Bepaling dat er geen vee en pluimvee mag aanvaard
worden, wordt geschrapt
In de plaats: installatie moet geschikt zijn om
het dier in 1 keer te cremeren

Monostortplaatsen baggerspecie
Bijkomende voorwaarden voor monostortplaatsen voor
baggerspecie (afdeling 5.2.5)
Aangepast naar analogie met de voorwaarden van afdeling
5.2.4. 'Stortplaatsen van afvalstoffen in of op de bodem’

Conform de Europese richtlijn 1999/31/EG betreffende het
storten van afvalstoffen
De voorwaarden hebben betrekking op de bescherming van
het grondwater, de topografie van de stortplaats en het
jaarrapport van de stortplaats

Uitzonderingen afvalrubriek
De voorlopige opslag en het sorteren, op een exploitatiezetel, van
bedrijfsafvalstoffen die afkomstig zijn van verschillende
exploitatiezetels van dezelfde natuurlijke persoon of
rechtspersoon, ifv een georganiseerde regelmatige afvoer van de
afvalstoffen

Deze uitzondering geldt niet voor afvalstoffen die beheerd of
geproduceerd worden door verwerkers van afvalstoffen of door
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars;
Distributiecentra supermarktketens
Wetgeving dierlijke bijproducten: distributiecentra: registreren als
inzamelaars, handelaars en makelaars van dierlijke bijproducten

Aan toegevoegd dat uitzondering wel geldt voor dierlijke bijproducten
die beheerd of geproduceerd worden door inzamelaars, handelaars of
makelaars van dierlijke bijproducten

Uitzonderingen afvalrubriek
Uitzondering voor voorlopige opslag en sorteren van afvalstoffen
in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer ikv
aanvaardingsplicht,
de terugnameplicht of
de vrijwillige terugname
van materialen, bij de eindverkoper, tussenhandelaar, producent of
invoerder van de materialen

Levering van goederen meer en meer uitgevoerd door een derde
partij (koeriersbedrijven)
Uitgebreid zodat uitzondering ook geldt voor wie in opdracht van
de eindverkoper, tussenhandelaar, producent of invoerder instaat
voor de levering van de goederen

Uitzonderingen afvalrubriek
Uitzondering voor voorlopige opslag of overslag van verpakte
afvalstoffen wordt geherformuleerd
Om misbruik te voorkomen
Doel: op- en overslagactiviteiten die deel uitmaken van de
transportketen, dus na de inzameling en vóór de verwerking, vrij te
stellen van vergunningsplicht
De op- en overslag van afval in gesloten containers, inclusief
tankcontainers en cubitainers, in functie van multimodaal vervoer
Indien een inrichting gebruik maakt van deze uitzondering, dan kan deze
inrichting niet vermeld worden als bestemming of verwerker op
transportdocumenten in kader van de afvalstoffenwetgeving

Enhanced landfill mining
Nieuwe rubriek 2.2.9: ontginning van (voormalige) stortplaatsen
waarbij de gestorte afvalstoffen worden gevaloriseerd in zowel
materialen als energie
Nieuwe rubriek 2.3.14: andere ingrepen in een stortplaats

