
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/13757]

6 JUNI 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het
beheer van afvalstoffen voor wat betreft sommige bepalingen
inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, de
artikelen 26, 39 en 56;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van
1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen;

Gelet op de gelijkekansentest zoals bepaald in het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoe-
ring van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de
gelijkekansentest, uitgevoerd op 8 januari 2019;

Gelet op het advies A-2019-031 van de Economische en Sociale Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgebracht op 21 maart 2019;

Gelet op het advies 2019-03-13/01 van de Raad voor het Leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgebracht op 25 maart 2019;

Gelet op advies 65.988/1 van de Raad van State, uitgebracht op
13 mei 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1. 1, § 1 van het besluit van de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het
beheer van afvalstoffen wordt punt 6° vervangen door: “ 6° “distribu-
teur″: elke persoon in de toeleveringsketen die een product op de markt
aanbiedt;”.

Art. 2. In artikel 2.4.49. § 6 van hetzelfde besluit wordt punt 3°
aangevuld met de volgende zin : “In dit geval kan de producent, de
distributeur of de kleinhandelaar de houder van het geweigerde
huishoudelijke AEEA alternatieve oplossingen van terugname aanrei-
ken bij inzamelaars, handelaars, makelaars of erkende verwerkingsin-
richtingen voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen, conform de
regels voorgeschreven door of krachtens de afvalordonnantie.”

Art. 3. Artikel 2.4.66 van hetzelfde besluit wordt aangevuld door
een paragraaf 3 die als volgt is opgesteld: ″§ 3. Het register dat wordt
beoogd in paragraaf 1 is online beschikbaar en bevat links naar andere
nationale registers om de registratie van producenten en gevolmach-
tigden te vergemakkelijken.”

Art. 4. De minister die bevoegd is voor het Leefmilieu wordt belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juni 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister van Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT
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