
Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgeleide producten

Bijlage VIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Bijlage VIII. Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f) en 16.4.27, derde lid, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Enig artikel. Het niet voldoen aan of het geen gevolg geven aan de onderstaande wettelijke verplichtingen,
vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk:

Artikel Wettelijke verplichting

3.2.1.1, § 6 Het gedeelte van de kostprijs van een product dat wordt doorgerekend om de kosten
te dekken die verbonden zijn aan de uitvoering van de aanvaardingsplicht, moet
zichtbaar worden vermeld op de factuur, tenzij het anders is bepaald in dit besluit,
in de aanvaardingsplichtconvenant of in het individuele aanvaardingsplichtplan.

3.2.1.1, § 7 De eindverkoper van producten waarvoor de aanvaardingsplicht geldt, moet op een
duidelijk zichtbare plaats in elk van zijn verkooppunten een bericht aanbrengen
waarop onder de titel ″AANVAARDINGSPLICHT″ is aangegeven op welke wijze hij
voldoet aan de bepalingen van dit besluit en op welke wijze de koper zich kan
ontdoen van zijn afgedankte product. Ook bij verkoop buiten een verkoopsruimte
moet de consument daarover geïnformeerd worden.

3.2.1.2, § 1 De wijze waarop aan de aanvaardingsplicht wordt voldaan, wordt vastgelegd in een
van de volgende documenten:
1° een individueel aanvaardingsplichtplan als vermeld in paragraaf 2 en onderafde-
ling 3.2.3;
2° een aanvaardingsplichtconvenant als vermeld in paragraaf 2 en artikel 3.2.2.1/1.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.2.1.2, § 1/1 De producent waarvoor de aanvaardingsplicht geldt, kan aan de aanvaardingsplicht
voldoen door:
1° te beschikken over een door de OVAM goedgekeurd individueel aanvaardings-
plichtplan;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks, via hun organisatie, door een toetredingsovereen-
komst, aangesloten te zijn bij een beheersorganisme als vermeld in artikel 3.2.2.1, op
voorwaarde dat het beheersorganisme voldoet aan de verplichtingen die het worden
opgelegd in deze afdeling en de aanvaardingsplichtconvenant.

3.2.1.2, § 2, derde lid Voor huishoudelijke afvalstoffen bevat de aanvaardingsplichtconvenant of het
individuele aanvaardingsplichtplan bovendien een financiële zekerheid die overeen-
stemt met de geschatte kosten voor het overnemen door het Vlaamse Gewest van de
aanvaardingsplicht gedurende zes maanden. In een aanvaardingsplichtconvenant
kunnen andere zekerheden overeengekomen worden om de voortgang van de
verbintenissen uit de overeenkomst te garanderen.

3.2.1.3, § 1 De producent waarvoor de aanvaardingsplicht geldt, moet jaarlijks rapporteren aan
de OVAM over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan de aanvaardingsplicht. De
producent kan een organisatie aanduiden om de rapportage uit te voeren.
Voor de rapportering geldt dat:
1° de cijfergegevens die in het kader van de aanvaardingsplicht aan de OVAM
worden verstrekt, worden gevalideerd door een onafhankelijke keuringsinstelling;
2° de cijfergegevens van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars, herge-
bruikcentra en verwerkers die in het kader van de aanvaardingsplicht aan het
beheersorganisme of de producent worden geleverd, worden gevalideerd door een
onafhankelijke keuringsinstelling;
3° de cijfergegevens die in het kader van de aanvaardingsplicht door de producenten
aan het beheersorganisme worden verstrekt, worden gevalideerd door een onafhan-
kelijke keuringsinstelling. Het beheersorganisme of een door dat organisme
aangestelde derde kan die taak overnemen, op voorwaarde dat alle leden minstens
eenmaal om de drie jaar gecontroleerd worden en het beheersorganisme over die
actie en de resultaten jaarlijks aan de OVAM rapporteert;
4° van verplichtingen, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, kan worden afgeweken in een
aanvaardingsplichtconvenant of in een individueel aanvaardingsplichtplan als de
kwaliteit van de cijfergegevens op een andere manier gegarandeerd kan worden.

3.2.2.1, § 1 Een aanvaardingsplichtconvenant kan gesloten worden onder de voorwaarde dat
door de organisaties van ondernemingen die de producenten vertegenwoordigen
waarvoor de aanvaardingsplicht geldt, een of meer beheersorganismen worden
aangewezen die de aanvaardingsplicht van de bij hen aangesloten producenten
waarvoor de aanvaardingsplicht geldt op zich nemen.

3.2.2.1, § 2 Een beheersorganisme voldoet aan al de volgende voorwaarden:
1° het beheersorganisme is opgericht conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winst-
oogmerk en de stichtingen;
2° het beheersorganisme heeft als statutair doel het ten laste nemen van de
aanvaardingsplicht voor rekening van de aangesloten producenten;
3° de beheerders of de personen die de vereniging kunnen verbinden, bezitten hun
burgerlijke en politieke rechten;
4° de beheerders of de personen die de vereniging kunnen verbinden, zijn tijdens de
laatste vijf jaar niet veroordeeld voor een inbreuk op de milieuwetgeving van de
Gewesten of van een lidstaat van de Europese Unie;
5° het beheersorganisme beschikt over de nodige financiële, menselijke en technische
middelen om de aanvaardingsplicht te vervullen;
6° het beheersorganisme bedient op homogene wijze het gehele grondgebied waar
de producenten hun producten op de markt brengen zodat de inzameling, recyclage
en nuttige toepassing van het afval, met het oog op het vervullen van de
aanvaardingsplicht, gewaarborgd is.

3.2.2.1, § 3 Het beheersorganisme legt uiterlijk zes maanden na de ondertekening van de
aanvaardingsplichtconvenant een beheerplan voor de looptijd van de aanvaardings-
plichtconvenant ter goedkeuring voor aan de OVAM, waarin het aangeeft hoe het de
bepalingen van de aanvaardingsplichtconvenant zal uitvoeren.
Het beheerplan bevat minimaal de uitvoeringsvoorwaarden van de bepalingen in de
aanvaardingsplichtconvenant overeenkomstig artikel 3.2.1.2, § 2.
Het beheersorganisme legt jaarlijks voor 15 november een actualisatie van het
beheerplan voor het volgende kalenderjaar ter goedkeuring voor aan de OVAM.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.2.2.1, § 4 Het beheersorganisme legt uiterlijk zes maanden na de ondertekening van de
aanvaardingsplichtconvenant een financieel plan voor de looptijd van de aanvaar-
dingsplichtconvenant voor advies voor aan de OVAM.
Het financieel plan omvat:
1° het budget;
2° de berekening van eventuele bijdragen;
3° het beleid inzake provisies en reserves;
4° de wijze van financiering van eventuele verliezen;
5° de wijze van financiering van afgedankte producten waarvan de producent niet
meer actief is of geïdentificeerd kan worden. De verantwoordelijkheid van het
beheersorganisme is hierbij beperkt tot de producten die bij het op de markt brengen
aangegeven werden bij het beheersorganisme. Als dit niet meer kan nagegaan
worden, draagt het beheersorganisme een verantwoordelijkheid die overeenstemt
met haar aandeel in de markt;
6° het beleggingsbeleid.
In het budget, vermeld in het tweede lid, 1°, wordt als apart onderdeel opgenomen
welke middelen het beheersorganisme voorziet voor preventie en voor het
hoogwaardig sluiten van de kringloop bovenop de vastgelegde inzamel- en
verwerkingsdoelstellingen. In de aanvaardingsplichtconvenant wordt bepaald welk
aandeel van het budget hiervoor ter beschikking gesteld wordt.
Het beheersorganisme legt jaarlijks voor 15 november een actualisatie van het
financieel plan voor het volgende kalenderjaar ter advies voor aan de OVAM.

3.2.2.1, § 5 Als het beheersorganisme de inzameling en verwerking organiseert in het kader van
een collectief systeem, gebeurt de toewijzing op basis van een lastenboek waarover
een openbare bevraging wordt georganiseerd en wordt de gunningsbeslissing
gebaseerd op de in het lastenboek vastgelegde criteria. De lastenboeken moeten voor
goedkeuring aan de OVAM worden voorgelegd. Elke wijziging in de lastenboeken
moet vooraf goedgekeurd worden. In de aanvaardingsplichtconvenant kan worden
afgeweken van de plicht om de toewijzing op basis van een lastenboek te
organiseren.De bepaling in het eerste lid geldt niet in geval van inzameling en/of
verwerking in opdracht van individuele producenten of andere actoren op
contractuele basis.

3.2.2.1, § 6 De OVAM zal namens het gewest de rol van waarnemer vervullen in de raad van
bestuur en de algemene vergadering van het beheersorganisme. De OVAM ontvangt
de uitnodigingen daarvoor en verslagen daarvan op tijd.

3.2.2.1, § 7 Het beheersorganisme mag de toetreding van geen enkele onderneming weigeren
waarop de aanvaardingsplicht van toepassing zou kunnen zijn. Het beheersorga-
nisme kan van die verplichting afwijken als er ernstige redenen zijn en na de
goedkeuring van de OVAM.

3.2.2.1, § 8 Op verzoek van de OVAM organiseert het beheersorganisme overleg met de
representatieve organisaties van alle actoren die bij de uitvoering van de aanvaar-
dingsplicht betrokken zijn.

3.2.2.1/1, § 1, tweede lid De organisaties van ondernemingen, vermeld in het eerste lid, moeten rechtsper-
soonlijkheid bezitten en door hun leden of een groep ervan gemandateerd zijn om
een aanvaardingsplichtconvenant te sluiten en de betrokken leden daardoor te
verbinden.

3.2.2.1/1, § 3 Een aanvaardingsplichtconvenant is verbindend voor de partijen. Naargelang van
wat bepaald is in de aanvaardingsplichtconvenant, is ze ook verbindend voor al de
leden van de organisaties van ondernemingen die conform paragraaf 1, tweede lid,
een mandaat hebben gegeven, tenzij een producent via een individueel aanvaar-
dingsplichtplan of een andere aanvaardingsplichtconvenant aan zijn aanvaardings-
plicht voldoet.

3.2.2.2, § 1, eerste lid Alle documenten die in het kader van de uitvoering van een aanvaardingsplicht-
convenant moeten worden opgesteld en die van strategisch belang zijn, worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de OVAM. Dat zijn ten minste het beheersplan, de
lastenboeken en het communicatieplan.

3.2.2.2, § 2, eerste lid In afwijking van paragraaf 1 worden het financieel plan en de toetredingsovereen-
komst voor advies voorgelegd.

3.2.3.4 De houder van de goedkeuring, vermeld in artikel 3.2.3.2, 3°, is verplicht om,
wijzigingen van de volgende gegevens in zijn dossier onmiddellijk mee te delen aan
de OVAM met een beveiligde zending:
1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstem-
mend registratie- en ondernemingsnummer;
2° zijn woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer en, in voorkomend geval, adres,
fax- en telefoonnummer van de maatschappelijke zetels, de administratieve zetels en
de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest;
3° het voorwerp van het goedgekeurde individuele aanvaardingsplichtplan;
4° de verbintenissen in het goedgekeurde individuele aanvaardingsplichtplan.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.3.1, eerste lid, tweede zin Elke individuele producent die gevat wordt door deze uitgebreide producentenver-
antwoordelijkheid moet toetreden tot een collectief plan.

3.3.2, eerste en tweede zin Ter uitvoering van het collectieve plan stellen de producenten jaarlijks een actieplan
op. Het actieplan wordt jaarlijks ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop het actieplan betrekking heeft.

3.3.3, eerste lid Het collectieve plan en het jaarlijks actieplan moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de OVAM.

3.3.5 Jaarlijks wordt voor 1 april gerapporteerd over de uitvoering van het collectieve plan
gedurende het voorgaande kalenderjaar.

3.4.1.2, eerste lid De sector van de uitgevers van gratis regionale pers:
1° stelt gratis stickers ter beschikking van de mensen die dat willen ter beperking van
de verspreiding van ongewenst reclamedrukwerk en gratis regionale pers;
2° rapporteert aan de OVAM over het aantal verdeelde stickers en het gebruik van
de stickers.

3.4.2.5, eerste lid De voertuigproducenten verschaffen aan de erkende centra voor het depollueren,
ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen binnen zes maanden nadat
een nieuw voertuigtype in de handel is gebracht, alle demontage-informatie. In die
informatie worden de verschillende voertuigonderdelen en -materialen en de plaats
van alle gevaarlijke stoffen in de voertuigen aangegeven.

3.4.2.5, tweede lid De producenten van voertuigonderdelen verschaffen op verzoek van de erkende
centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen,
rekening houdend met de vertrouwelijkheid van commerciële en industriële
gegevens, ook demontage-informatie, informatie over de opslag en informatie over
het testen van onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

3.4.3.4, eerste lid De eindverkoper van banden of de organisatie die hiervoor is aangeduid, bezorgt de
OVAM voor 1 juli van elk jaar een overzicht van de totale hoeveelheid afvalbanden
uitgedrukt in kilogram en soorten, die in het kader van de uitoefening van de
aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen gedurende het voorgaande kalen-
derjaar.

3.4.3.4, tweede lid De tussenhandelaar in banden of de organisatie die hiervoor is aangeduid, bezorgt
de OVAM voor 1 juli van elk jaar een overzicht van de totale hoeveelheid
afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor hergebruik, uitgedrukt
in kilogram en soorten die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht
in ontvangst werd genomen gedurende het voorgaande kalenderjaar.

3.4.3.4, derde lid De producent van banden of de organisatie die hiervoor is aangeduid, stelt voor
1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter
beschikking van de OVAM :
1° de totale hoeveelheid banden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in
het Vlaamse Gewest in omloop werd gebracht;
2° de totale hoeveelheid afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor
hergebruik, uitgedrukt in kilogram en soorten, die in het kader van de uitoefening
van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
3° de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbanden werden
verwerkt;
4° de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, die:
a) werd uitgesorteerd voor hergebruik;
b) een nieuw loopvlak kreeg;
c) werd gebruikt voor materiaalrecyclage;
d) energetisch werd gevaloriseerd.

3.4.4.7, derde lid De doelstellingen, vermeld in het eerste en het tweede lid, gelden voor elk van de
categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2, en worden jaarlijks gerapporteerd aan de
OVAM voor 1 juli overeenkomstig artikel 3.4.4.12 en 5.2.5.4.

3.4.4.9 De producenten van EEA zorgen ervoor, in het bijzonder met voorlichtingscampag-
nes, dat de eindgebruikers volledig worden geïnformeerd over:
1° de verplichting om EEA selectief aan te bieden;
2° de voor hen beschikbare inzamelings- en recyclagesystemen;
3° hun rol bij de bevordering van hergebruik, recyclage en andere nuttige toepassing
van afgedankte EEA;
4° de mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de
aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen in EEA;
5° de betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.4.4.10 De producenten van EEA, of de organisatie die ze daarvoor hebben aangewezen,
registreren zich. Daarvoor stellen ze de volgende gegevens ter beschikking van de
OVAM of van de organisatie die ze daarvoor hebben aangewezen:
1° de naam van de producent of gevolmachtigde, het postnummer en de plaats, de
straatnaam en het nummer, het land, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en
de voor- en achternaam van een contactpersoon. In geval van een gevolmachtigde als
vermeld in artikel 3.4.4.15, ook de contactgegevens van de producent die wordt
vertegenwoordigd;
2° het ondernemingsnummer van de producent van EEA;
3° de categorie waartoe het EEA behoort, vermeld in artikel 3.4.4.2;
4° de soort EEA, huishoudelijke of professionele apparatuur;
5° de merknaam van de EEA;
6° de informatie over de wijze waarop de producent zijn verantwoordelijkheden
nakomt, individueel of via een collectieve regeling, met inbegrip van informatie over
de financiële zekerheid;
7° de gebruikte verkooptechniek, bijvoorbeeld verkoop op afstand;
8° de verklaring dat de verstrekte informatie in overeenstemming is met de
waarheid.

3.4.4.12, § 1, eerste lid De distributeur van EEA of de organisatie die daarvoor is aangewezen, stelt voor
1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter
beschikking van de OVAM of van de organisatie die daarvoor is aangewezen:
1° de naam van de distributeur van EEA, het ondernemingsnummer, het postnum-
mer en de plaats, de straatnaam en het nummer, het land, het telefoon- en
faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon;
2° de rapportageperiode;
3° de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen EEA,
huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel
3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Unie is overgebracht die:
a) in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
b) werden aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
c) werden aangeboden aan een producent van EEA;
d) werden aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de
voorbereiding voor hergebruik,;
e) werden aangeboden aan een vergunde verwerker van afgedankte EEA;
4° ...

3.4.4.12, § 1, derde lid Als voor één of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een
derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de
firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het
e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.

3.4.4.12, § 2 De producent van EEA of de organisatie die daarvoor is aangewezen, stelt voor 1 juli
van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking
van de OVAM of de organisatie die daarvoor is aangewezen :
1° het ondernemingsnummer van de producent van EEA;
2° de rapportageperiode;
3° de categorie waartoe de EEA behoort, vermeld in artikel 3.4.4.2, met de aparte
vermelding van de hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram en per stuk, die op het
grondgebied op de markt werden gebracht;
4° de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantallen EEA,
huishoudelijke of professionele apparatuur en per categorie als vermeld in artikel
3.4.4.2, die op het grondgebied, dan wel binnen of buiten de Unie is overgebracht die:
a) in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld;
b) werden aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
c) werden aangeboden aan een andere producent van EEA;
d) werden aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de
voorbereiding voor hergebruik;
e) werden aangeboden aan een vergunde verwerker van afgedankte EEA;
5° de hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte
EEA, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per materiaal als vermeld in artikel
3.4.4.7, en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die:
a) werden voorbereid voor hergebruik;
b) werden gerecycleerd;
c) op een andere wijze nuttig werden toegepast;
d) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
e) werden verwijderd door storten.
Als voor een of meer van de voormelde activiteiten een beroep werd gedaan op een
derde, worden de volgende contactgegevens van die derde telkens vermeld: de
firmanaam, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer, het
e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.4.4.14 De producenten van EEA of de organisatie die ze daarvoor hebben aangewezen,
organiseren minimaal tweemaal per jaar een overleg met de verwerkers en
hergebruikcentra met het oog op hergebruik en een betere recycleerbaarheid van de
EEA.

3.4.5.5 De producenten van batterijen en accu’s zorgen ervoor, in het bijzonder door middel
van voorlichtingscampagnes, dat de eindgebruikers volledig worden geïnformeerd
over:
1° de potentiële effecten van in batterijen en accu’s gebruikte stoffen op het milieu en
de menselijke gezondheid;
2° de wenselijkheid dat afgedankte batterijen en accu’s niet als ongesorteerd
huishoudelijk en vergelijkbaar afval worden weggegooid, en dat wordt deelgeno-
men aan de gescheiden inzameling ervan, om de verwerking en recycling te
vergemakkelijken;
3° de voor hen beschikbare inzamelings- en recyclingsystemen;
4° hun rol bij de recycling van afgedankte batterijen en accu’s;
5° de betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes en van
de chemische symbolen Hg, Cd en Pb.

3.4.5.5/1, eerste lid De producenten van batterijen en accu’s worden eenmalig geregistreerd en krijgen
bij registratie een registratienummer toegekend. Voor de registratie stellen de
producenten de volgende gegevens ter beschikking van de OVAM of van de
organisatie die ze daarvoor hebben aangewezen:
1° de naam van de producent en, in voorkomend geval, de commerciële benamingen
waaronder hij zijn activiteiten ontplooit;
2° de adres(sen) van de producent: postcode en plaats, straatnaam en huisnummer,
land, URL en telefoonnummer, alsook, in voorkomend geval, de contactpersoon, het
fax en het e-mailadres van de producent;
3° de vermelding van het type batterijen of accu’s dat door de producent op de markt
wordt gebracht: draagbare batterijen en accu’s, industriële batterijen en accu’s of
autobatterijen en -accu’s;
4° de informatie over de wijze waarop de producent zijn verantwoordelijkheden
nakomt: met een individuele of een collectieve regeling;
5° de datum van de registratieaanvraag;
6° de nationale identificatiecode van de producent, inclusief Europees belastingnum-
mer of nationaal belastingnummer van de producent (facultatief);
7° de verklaring dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is.

3.4.5.5/1, tweede lid Bij wijziging van de geregistreerde gegevens moeten de producenten van batterijen
en accu’s de OVAM of de organisatie die is aangewezen voor de uitvoering van de
registratie, daarvan uiterlijk een maand na de wijziging op de hoogte brengen. Als
producenten niet langer actief zijn, moeten ze zich uitschrijven uit het register met
een kennisgeving aan de OVAM of aan de organisatie die is aangewezen om van de
registratie uit te voeren.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.4.5.6 De producenten van batterijen en accu’s of de organisatie die zij hiervoor hebben
aangeduid, stellen voor 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het
voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM:
1° de totale hoeveelheid batterijen en accu’s, uitgedrukt in kilogram, die in het
Vlaamse Gewest op de markt werd gebracht, opgesplitst in de categorieën
draagbare, industriële en autobatterijen en -accu’s en de volgende soorten:
a) zink-bruinsteenbatterijen en -accu’s;
b) alkali-mangaanbatterijen en -accu’s;
c) zilveroxidebatterijen en -accu’s;
d) zink-luchtbatterijen en -accu’s;
e) primaire lithiumbatterijen en -accu’s;
f) nikkel-cadmiumbatterijen en -accu’s;
g) loodhoudende batterijen en -accu’s;
h) nikkelmetaalhydride batterijen en -accu’s;
i) herlaadbare lithiumbatterijen en -accu’s;
j) overige batterijen en -accu’s;
2° de totale hoeveelheid afgedankte batterijen en accu’s, uitgedrukt in kilogram, die
in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld,
opgesplitst in de volgende soorten:
a) afgedankte knoopcellen;
b) afgedankte alkali-mangaan- en zink-bruinsteenbatterijen en -accu’s en andere
vergelijkbare afgedankte batterijen en accu’s;
c) afgedankte primaire lithiumbatterijen en –accu’s;
d) afgedankte nikkel-cadmiumbatterijen en –accu’s;
e) afgedankte loodbatterijen en accu’s;
f) afgedankte nikkel-metaalhydridebatterijen en –accu’s;
g) afgedankte herlaadbare lithiumbatterijen en –accu’s;
h) andere afgedankte batterijen en accu’s.
i) het inzamelpercentage voor draagbare batterijen en accu’s, met vermelding van de
berekeningswijze en de wijze waarop de benodigde gegevens voor de berekening
van het inzamelpercentage zijn verkregen;
3° de inrichtingen en de wijze waarop de ingezamelde batterijen en accu’s werden
verwerkt of werden voorbereid voor hergebruik of opnieuw werden gebruikt als
batterij of accu in eenzelfde of een andere toepassing;
4° het gehaalde recyclageniveau voor loodzuurbatterijen en accu’s, nikkel-
cadmiumbatterijen en -accu’s, en andere afgedankte batterijen en accu’s : hoeveel-
heid ingezamelde batterijen waarop recycling is toegepast;
5° het recyclagepercentage voor loodzuurbatterijen en -accu’s, nikkel-
cadmiumbatterijen en -accu’s, en andere afgedankte batterijen en accu’s, berekend
overeenkomstig Verordening (EG) 493/2012 van 11 juni 2012 houdende nadere
bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingpro-
cessen van afgedankte batterijen en accu’s overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van
het Europees Parlement en de Raad;
6° een overzicht van de acties voor preventie en de acties om gebruikte batterijen in
eenzelfde of andere toepassing opnieuw op de markt te brengen.

3.4.6.4, eerste lid De eindverkoper en de tussenhandelaar van olie of de organisatie die hiervoor is
aangeduid, bezorgen de OVAM voor 1 juli van elk jaar een overzicht van de totale
hoeveelheid afvalolie, uitgedrukt in liter, die in het kader van de uitoefening van de
aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen gedurende het voorgaande kalen-
derjaar.

3.4.6.4, tweede lid De producent van olie of de organisatie die hij hiervoor heeft aangeduid, stelt voor
1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter
beschikking van de OVAM:
1° de totale hoeveelheid olie, uitgedrukt in liter, die in het Vlaamse Gewest op de
markt is gebracht;
2° de totale hoeveelheid afvalolie, uitgedrukt in liter, die in het kader van de
uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld. Hij geeft daarbij op een
gemotiveerde wijze aan wat de verliezen zijn die ontstaan door de consumptie;
3° de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalolie werd verwerkt;
4° de totale hoeveelheden aan stoffen die voortkomen uit de verwerking van
afvalolie, uitgedrukt in liter, die:
a) opnieuw werden gebruikt als olie;
b) opnieuw geraffineerd werden;
c) op een andere wijze nuttig werden toegepast;
d) werden verwijderd.
5° de totale hoeveelheid biodegradeerbare olie, uitgedrukt in liter, die in het Vlaams
Gewest op de markt is gebracht.
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Artikel Wettelijke verplichting

3.4.7.3 De actoren, vermeld in artikel 3.4.7.1, leveren de nodige sensibiliseringsinspannin-
gen voor het welslagen van de selectieve inzameling. De ontwerpen van de
sensibiliseringsacties worden minstens één maand voor de aanvang van de actie ter
goedkeuring voorgelegd aan de OVAM.

3.4.7.4, eerste zin Er wordt een begeleidingscommissie opgericht door de actoren, vermeld in
artikel 3.4.7.1.

3.4.7.4, vierde zin De OVAM wordt uitgenodigd op de vergaderingen van de begeleidingscommissie.

3.4.7.5 De begeleidingscommissie rapporteert jaarlijks voor 1 april aan de OVAM over:
1° de modaliteiten van de inzameling, de ophaling en de verwerking van de oude en
vervallen geneesmiddelen;
2° de hoeveelheid ingezamelde oude en vervallen geneesmiddelen en de wijze van
verwerking;
3° de acties en initiatieven die werden genomen om de selectieve inzameling via de
apothekers te stimuleren.

3.4.8.3 De eindverkoper en de tussenhandelaar van matrassen of de organisatie die
daarvoor is aangewezen, bezorgen de OVAM vóór 1 juli van elk jaar een overzicht
van de totale hoeveelheid matrassen, uitgedrukt in aantal en in kilogram, die in het
kader van de aanvaardingsplicht in ontvangst zijn genomen gedurende het
voorgaande kalenderjaar.
De producent van matrassen of de organisatie die hij daarvoor heeft aangewezen,
stelt jaarlijks vóór 1 juli de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter
beschikking van de OVAM:
1° de totale hoeveelheid matrassen, uitgedrukt in aantal en in kilogram, die in het
Vlaamse Gewest op de markt zijn gebracht;
2° de totale hoeveelheid afgedankte matrassen, uitgedrukt in aantal en in kilogram,
die in het Vlaamse Gewest zijn ingezameld in het kader van de aanvaardingsplicht;
3° de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde afgedankte matrassen
zijn verwerkt;
4° de totale hoeveelheid van de materialen die voortkomen uit de verwerking van de
afgedankte matrassen, uitgedrukt in kilogram, die:
a) zijn hergebruikt;
b) zijn gerecycleerd;
c) nuttig zijn toegepast;
d) zijn verwijderd.

4.1.4, § 2, vierde lid Elke wijziging van de administratieve gegevens van de houder van de afvalstof
wordt aan de OVAM meegedeeld.

5.1.7, eerste lid De gemeente stimuleert hergebruik door minstens een overeenkomst te sluiten met
een door de OVAM erkend kringloopcentrum. Die overeenkomst omvat minstens
bepalingen over de sensibilisering, de onderlinge doorwijsfunctie, de inzamelwijzen,
het restafval en de vergoeding voor herbruikbare goederen.

5.2.4.3, § 6 Het erkende centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van
afgedankte voertuigen verleent minstens per kwartaal alle informatie die in het
kader van de aanvaardingsplicht, vermeld in onderafdeling 3.4.2, moet worden
bijgehouden of verstrekt, aan de voertuigproducenten of aan degenen die door hen
zijn aangesteld. Als de eindverkopers, tussenhandelaars of voertuigproducenten
voor de nakoming van hun aanvaardingsplicht, vermeld in onderafdeling 3.4.2, een
beroep doen op een beheersorganisme, zullen de gegevens ter beschikking gesteld
worden van een geüniformiseerd, geïnformatiseerd datacommunicatiesysteem met
de centrale databank van het beheersorganisme, volgens een door dit organisme vast
te leggen procedure en periodiciteit. Het chassisnummer van een afgedankt voertuig
dat het erkende centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van
afgedankte voertuigen verlaat, wordt voorafgaandelijk meegedeeld aan het beheers-
organisme.
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Artikel Wettelijke verplichting

5.2.5.4, § 2, eerste lid De inzamelaar, de afvalstoffenhandelaar of –makelaar, de verwerker, het hergebruik-
centrum en de kennisgever of opdrachtgever, vermeld in verordening (EG)
1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen, die afgedankt EEA inzamelt, opslaat of verwerkt of
met het oog op verwerking aanbiedt aan een derde, of de organisatie die daarvoor
is aangewezen, stelt voor 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het
voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM of van de organisatie die
daarvoor is aangewezen:
1° de naam van de inzamelaar, de afvalstoffenhandelaar of –makelaar, de verwerker,
het hergebruikcentrum en de kennisgever of opdrachtgever, vermeld in verordening
(EG) 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende
de overbrenging van afvalstoffen, die afgedankt EEA inzamelt, opslaat of verwerkt
of met het oog op verwerking aanbiedt aan een derde, het ondernemingsnummer,
het postnummer en de plaats, de straatnaam en het nummer, het land, het telefoon-
en faxnummer, het e-mailadres en de voor- en achternaam van een contactpersoon;
2° ...
3° de rapportageperiode
4° de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantal, huishoudelijke
of professionele apparatuur, per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die op het
grondgebied, dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die:
a) in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld
voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de
producent van EEA, en het aandeel daarvan dat:
1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar;
2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de
voorbereiding voor hergebruik;
3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker;
b) buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat:
1) werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar;
2) werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de
voorbereiding voor hergebruik;
3) werd aangeboden aan een vergunde verwerker;
5° de hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte
EEA, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per materiaal als vermeld in artikel
3.4.4.7, en per categorie als vermeld in artikel 3.4.4.2, die:
a) voor het hergebruikcentrum: werden voorbereid voor hergebruik;
b) voor de verwerker en de kennisgever of opdrachtgever, vermeld in verordening
(EG) 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende
de overbrenging van afvalstoffen:
1) werden voorbereid voor hergebruik;
2) werden gerecycleerd;
3) op een andere wijze nuttig werden toegepast;
4) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
5) werden verwijderd door storten.

5.2.8.3. Bedrijven die pcb’s verwerken, delen de hoeveelheid, de oorsprong en de aard van
de aan hen geleverde pcb’s, mee aan de OVAM. Ze houden die gegevens ook ter
inzage van de lokale overheid en de bevolking.

5.2.8.4, § 1, 1° tot en met 3° De houder van apparaten die pcb’s bevatten, moet:
1° als dat nog niet eerder gebeurd is met toepassing van het koninklijk besluit van
9 juli 1986 tot reglementering van de stoffen en preparaten die polychloorbifenylen
en polychloorterfenylen bevatten, of van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 maart 2000 houdende vaststelling van het verwijderingsplan voor pcb-houdende
apparaten en de daarin aanwezige pcb’s, zo snel mogelijk ten minste de volgende
gegevens bezorgen aan de OVAM:
a) zijn naam en adres;
b) plaats en omschrijving van de apparaten die pcb’s bevatten en die hij in zijn bezit
heeft, alsook de hoeveelheden pcb’s in die apparaten;
c) de hoeveelheden pcb’s die hij in zijn bezit heeft;
d) de hoeveelheden gebruikte pcb’s die hij in zijn bezit heeft;
e) data en soorten behandeling of vervanging die worden uitgevoerd of overwogen.
Als die kennisgeving eerder is gedaan met toepassing van het besluit van 9 juli 1986
of van 17 maart 2000, worden daarbij de eventuele wijzigingen vermeld ten aanzien
van de vroegere kennisgeving;
2° de OVAM op de hoogte brengen van elke wijziging in de situatie, vermeld in 1°;
3° ervoor zorgen dat elk apparaat dat meer dan 1 liter pcb’s bevat, wordt voorzien
van een etiket. Een soortgelijk etiket moet ook worden aangebracht op de deuren van
lokalen waar dat apparaat zich bevindt. Voor sterkstroomcondensatoren geldt de
drempel van 1 liter voor het totaal van de afzonderlijke onderdelen van een
gecombineerd toestel. Apparaten waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen
dat de vloeistoffen daarin tussen 0,05 en 0,005 gewichtsprocenten pcb’s bevatten,
mogen worden voorzien van een etiket met de vermelding ″verontreinigd met pcb’s
< 0,05 %″.
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Artikel Wettelijke verplichting

5.2.8.4. § 2 Elke wijziging van de informatie, verstrekt overeenkomstig paragraaf 1, 1° en 2°,
moet binnen drie maanden schriftelijk aan de OVAM worden meegedeeld.

5.2.10.3, § 1, eerste zin De beheerder van een haven stelt een passend plan op voor de ontvangst en
verwerking van scheepsafval.

5.2.10.3, § 2 Het plan wordt uitgewerkt in overleg met de betrokken partijen, in het bijzonder met
de havengebruikers of hun vertegenwoordigers.

5.2.10.4, § 3, eerste lid,
eerste zin

In geval van significante veranderingen in de werking van de haven, moet de
beheerder van de haven dat onmiddellijk melden aan de OVAM met een beveiligde
zending.

5.2.10.5 De beheerder van de haven zorgt ervoor dat aan elke havengebruiker de volgende
informatie wordt verstrekt:
1° een korte verwijzing naar het fundamentele belang van een behoorlijke afgifte van
scheepsafval en ladingresiduen;
2° de locatie van de vaste havenontvangstvoorzieningen, met tekening/kaart;
3° een lijst van gewoonlijk verwerkte soorten scheepsafval en ladingresiduen;
4° een lijst van contactadressen, exploitanten en geboden diensten;
5° een beschrijving van de aanmeldingsprocedure;
6° een beschrijving van de afgifteprocedures;
7° een beschrijving van het tariefsysteem;
8° een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortko-
mingen van havenontvangstvoorzieningen;
9° een beschrijving van de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling van de
afgifteplicht, de aanmelding en de financiële bijdrage.

5.2.10.6, § 4 De aanmeldingsformulieren die de aangewezen instanties in het kader van deze
procedure ontvangen, moeten gedurende een termijn van drie jaar bijgehouden
worden.

5.2.10.8, tweede lid Kosten die verbonden zijn aan de afgifte van ladingresiduen, worden door de
gebruiker van de havenontvangstvoorziening betaald.

5.2.11.4, § 1,
eerste zin

De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen en de waterwegbeheerders
stellen een passend plan op voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval,
restlading, overslagresten, ladingsrestanten en waswater.

5.2.11.4, § 2 Het plan wordt uitgewerkt in overleg met de betrokken partijen, in het bijzonder met
de havengebruikers of hun vertegenwoordigers.

5.2.11.5, derde lid,
eerste zin

Bij significante veranderingen in de werking van het netwerk van ontvangstinrich-
tingen moeten de havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterweg-
beheerders dat onmiddellijk meedelen aan de OVAM met een beveiligde zending.

5.2.11.6 De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders
zorgen ervoor dat voor de binnenschepen de volgende informatie beschikbaar is:
1° een korte verwijzing naar het fundamentele belang van een behoorlijke afgifte van
scheepsafval;
2° de locatie van de vaste ontvangstvoorzieningen, met een tekening of kaart;
3° een lijst van de afvalstromen die worden aanvaard;
4° een lijst van contactadressen, exploitanten en geboden diensten;
5° een beschrijving van de afgifteprocedures en van het tariefsysteem;
6° een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortko-
mingen van havenontvangstvoorzieningen.

5.2.12.3., § 1, eerste lid De natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in artikel 5.2.12.1, stelt voor 1 april
van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking
van de OVAM:
1° de hoeveelheid ingezamelde gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën
van huishoudelijke oorsprong;
2° de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde gebruikte dierlijke en
plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong zijn verwerkt.

5.3.4.4, eerste lid, tweede,
derde en vierde zin

De gegevens over herkomst, inclusief de analyseresultaten, de geschatte hoeveelheid
en de bestemming van de bagger- of ruimingsspecie worden uiterlijk dertig
kalenderdagen voor de aanvang van ieder bagger- of ruimingswerk bezorgd aan het
gemeentebestuur op het grondgebied waarvan de bagger- of ruimingsspecie zal
worden uitgespreid, en zijn samen met de code van goede praktijk, vermeld in
artikel 5.3.4.3, ter inzage van het publiek. De geplande aanvangsdatum word daarbij
uitdrukkelijk vermeld. Op eenvoudig verzoek wordt een afschrift van die gegevens
bezorgd aan de persoon die erom vraagt.
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Artikel Wettelijke verplichting

5.3.4.4, tweede lid Uiterlijk dertig kalenderdagen voor de aanvang van de ruimingswerken en tot de
beëindiging ervan worden de geplande bagger- en ruimingswerken en het ter inzage
leggen van de gegevens, vermeld in het eerste lid, en de regeling ervoor
bekendgemaakt door aanplakking. De aanplakking gebeurt op het gemeentehuis
van de gemeente op het grondgebied waarvan de specie zal worden uitgespreid. Het
aanplakbiljet wordt opgehangen op een wijze die de aandacht trekt en is opgemaakt
in duidelijk leesbare letters op een gele achtergrond. De houder van het materiaal is
verantwoordelijk voor het maken van de aanplakbiljetten en voor het bezorgen
ervan aan de gemeentebesturen in kwestie.

5.3.8.2, derde lid, eerste zin De kabel- en leidingbeheerder informeert de beheerder van het openbaar domein
over de initiatieven en maatregelen, die overeenkomstig het eerste lid worden
genomen en over de termijn waarbinnen die worden uitgevoerd.

6.1.2.4, eerste lid, eerste zin Elke wijziging in de geregistreerde gegevens wordt elektronisch aan de OVAM
meegedeeld.

6.1.3.4, eerste lid, eerste zin Elke wijziging in de geregistreerde gegevens wordt elektronisch aan de OVAM
meegedeeld.

6.2.3 De kennisgever kan de kennisgevingen die betrekking hebben op de uitvoer van
afvalstoffen op de volgende manieren indienen bij de OVAM:
1° de kennisgever kan de originele kennisgeving, met minstens één afschrift ervan,
per post naar de OVAM sturen. Als er doorvoerlanden zijn, wordt er voor elk
doorvoerland een exemplaar toegevoegd. De informatie-uitwisseling tussen de
kennisgever en de OVAM in het kader van de behandeling van de kennisgeving
gebeurt dan via post of e-mail;
2° de kennisgever kan, als hij akkoord gaat met de digitale verzending van de
bijlagen bij het kennisgevingsdossier en de digitale behandeling van zijn kennisge-
ving, de bijlagen indienen via het webloket dat de OVAM beschikbaar stelt via haar
website. Hij stuurt dan enkel het originele kennisgevingsformulier, het originele
vervoersdocument en het originele attest van de bankgarantie, de borgsom of de
gelijkwaardige verzekering per post naar de OVAM en laadt de andere bijlagen bij
het kennisgevingsformulier op in het webloket. De kennisgever voegt dan geen
afschrift en geen extra exemplaar voor elk doorvoerland toe. Elke informatie-
uitwisseling tussen de kennisgever en de OVAM in het kader van de behandeling
van de kennisgeving gebeurt dan via het webloket;
3° de kennisgever kan, als hij akkoord gaat met de digitale indiening en behandeling
van zijn dossier, gebruikmaken van het webloket dat de OVAM via haar website
aanbiedt. Het kennisgevingsdocument, het transportdocument, een door de finan-
ciële instelling digitaal ondertekende bankgarantie, borgsom of gelijkwaardige
verzekering en de nodige bijlagen kunnen dan via het webloket bij de OVAM
worden ingediend. Elke informatie-uitwisseling tussen de kennisgever en de OVAM
in het kader van de behandeling van de kennisgeving gebeurt dan via het webloket.

7.1.3, eerste lid Tenzij het anders bepaald is in dit hoofdstuk, zijn de volgende actoren ertoe
gehouden afvalstoffen- en materiaalgegevens te verschaffen op eenvoudig verzoek
van de OVAM:
1° de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
2° de inrichtingen voor het verwerken van afvalstoffen;
3° de afvalstoffenproducenten van bedrijfsafvalstoffen;
4° de gemeenten en de verenigingen van gemeenten, belast met afvalstoffenbeheer;
5° de grondstoffenproducent;
6° de grondstoffengebruiker.

7.3.1.2, § 1 De afvalstoffenproducenten en grondstoffenproducenten die zijn opgenomen in de
selectie, vermeld in artikel 7.3.1.1, eerste lid, alsook de afvalstoffenproducenten van
bedrijfsafvalstoffen, vermeld in de indelingslijst, opgenomen als bijlage 1 bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, met de letter R in de zevende kolom, brengen
verslag uit over de in het vorige kalenderjaar geproduceerde afvalstoffen en
grondstoffen.

7.3.1.2, § 2 De verslaggeving heeft betrekking op alle bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van
de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die door of in
opdracht van de gemeente zijn ingezameld of opgehaald.
De verslaggeving bevat jaartotalen uit het register van geproduceerde afvalstoffen,
vermeld in artikel 7.2.1.1. Voor bedrijfsafvalstoffen die in aard, samenstelling,
verwerkingswijze, afvalstoffeninzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of
afvalstoffenverwerker verschillen, moeten per exploitatiezetel afzonderlijke totalen
worden ingevuld.
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Artikel Wettelijke verplichting

7.3.1.2, § 3 De verslaggeving heeft betrekking op alle geproduceerde grondstoffen.
De verslaggeving bevat de jaartotalen uit het uitgaande materialenregister, vermeld
in artikel 7.2.2.2. Voor materialen die in aard, samenstelling, toepassingswijze of
bestemming verschillen, moeten afzonderlijke totalen worden ingevuld.

7.3.1.3 De verslaggeving over de productie van bedrijfsafvalstoffen verloopt overeenkom-
stig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot
invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt
bepaald, en door middel van het deelformulier “Identificatiegegevens” en, het
deelformulier “Afvalstoffenmelding voor producenten” van het integrale milieujaar-
verslag, waarvan het model als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van
2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag is gevoegd.

7.3.2.1, eerste lid De gemeentelijke overheden bezorgen jaarlijks voor 1 april aan de OVAM een
jaarrapport over de in het vorige kalenderjaar door hen of in hun opdracht
ingezamelde afvalstoffen en de inzameling van huishoudelijk restafval door
privaatrechtelijke inzamelaars op het grondgebied van de gemeente.

7.3.2.2, eerste lid Het jaarrapport, vermeld in artikel 7.3.2.1, wordt schriftelijk of elektronisch bezorgd
en bevat jaartotalen uit het register van de door de gemeente of in opdracht van de
gemeente ingezamelde afvalstoffen, vermeld in artikel 7.2.1.3, en jaartotalen van het
ingezamelde huishoudelijke restafval door privaatrechtelijke inzamelaars op het
grondgebied van de gemeente.

7.4.2, § 1 De afvalstoffenverwerkers en grondstoffengebruikers die zijn opgenomen in de
selectie, vermeld in artikel 7.4.1, eerste lid, brengen respectievelijk verslag uit over de
in het vorige kalenderjaar verwerkte afvalstoffen en gebruikte grondstoffen.

7.4.2, § 2 De verslaggeving heeft betrekking op alle verwerkte afvalstoffen die zijn opgenomen
in de selectie, vermeld in artikel 7.4.1, eerste lid. De verslaggeving bevat jaartotalen
uit het register van verwerkte afvalstoffen, vermeld in artikel 7.2.1.1. Voor
afvalstoffen die in aard, samenstelling, verwerkingswijze of plaats van herkomst
(binnen België het gewest, buiten België het land) verschillen, moeten per
exploitatiezetel afzonderlijke totalen worden ingevuld.

7.4.2, § 3 De verslaggeving heeft betrekking op alle gebruikte grondstoffen die zijn opgeno-
men in de selectie, vermeld in artikel 7.4.1, eerste lid. De verslaggeving bevat de
jaartotalen uit het inkomende materialenregister, vermeld in artikel 7.2.2.3. Voor
grondstoffen die in aard, samenstelling, toepassingswijze of plaats van herkomst
(binnen België het gewest, buiten België het land) verschillen, moeten afzonderlijke
totalen worden ingevuld.

7.4.3 De verwerker van afvalstoffen die opgenomen is in de selectie, vermeld in artikel
7.4.1, eerste lid, brengt verslag uit over de in het vorige kalenderjaar door hem
verwerkte afvalstoffen waarvoor rapportering wordt gevraagd. Voor zover het in
Vlaanderen ingevoerde afvalstoffen betreft, verloopt de verslaggeving overeenkom-
stig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot
invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt
bepaald en door middel van het deelformulier ” Ingevoerde afvalstoffen door
verwerkers” van het integrale milieujaarverslag, waarvan het model als bijlage I bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale
milieujaarverslag is gevoegd.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

Brussel, 22 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

K. VAN DEN HEUVEL

55699MONITEUR BELGE — 07.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 0
7-
06
-2
01
9


