Model paragrafen in het kader van de
contract bepaling in het VLAREMA
artikel 6.1.1.4.

De model paragrafen in dit document zijn opgemaakt om te voldoen aan de bepaling zoals
opgenomen in artikel 6.1.1.4. van het VLAREMA. Via dat artikel is een informatieplicht voor de
inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, -makelaar gecreëerd. Deze informatieplicht is ingevuld als zijnde
een verplichting tot het opmaken van een contract tussen de afvalstoffenproducent en de inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt. Het contract dient informatie te
bevatten over alle fracties vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA en hun voorgestelde
inzamelwijze. Artikel 4.3.2. lijst de verschillende fracties op die een afvalstoffenproducent selectief
dient in te zamelen.
Artikel 6.1.1.4. spreekt zich niet uit over de vorm waaronder dit moet gebeuren. Om in regel te zijn met
het genoemde artikel, stelt de OVAM voor om te werken met onderstaande paragrafen én tabel in
hetzij het handelscontract, hetzij als addendum daarbij, hetzij in een apart opgemaakt contract. Via
elektronische weg is eveneens mogelijk.
De verplichting geldt vanaf 1 juli 2013 en is verplicht voor de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar,
-makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt.
De afvalstoffenproducent verbindt zich ertoe het contract op de exploitatiezetel ter inzage te houden
voor de toezichthoudende ambtenaren of het contract op vraag van de toezichthoudende ambtenaren
binnen een termijn van twee weken te kunnen voorleggen.
Eerste set model paragrafen indien van toepassing
§1.
Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer
(VLAREMA) bepaalt dat tenminste de bedrijfsafvalstoffen vermeld in de onderstaande tabel door de
afvalstoffenproducent gescheiden aangeboden moeten worden en afzonderlijk moeten gehouden
worden bij de ophaling of inzameling. Deze verplichting is opgenomen in artikel 4.3.2. van het
VLAREMA.
Overzichtstabel van de verschillende selectief in te zamelen stromen en hun inzamelwijze:
In de eerste kolom van de tabel vult u voor de afvalstromen die apart worden ingezameld door de
inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar waarmee het contract afgesloten wordt, het soort
recipiënt in. In de tweede kolom kruist u de afvalstromen aan die selectief ingezameld worden via een
ander kanaal; zoals via het gemeentelijk circuit of door een andere inzamelaar, afvalstoffenhandelaar
of -makelaar.
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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

16

Houtafval

17

Metaalafval

18

Pmd-afval (vanaf 1 juli 2013)

19

….

20

….

Soort recipiënt voor selectieve
inzameling door ondertekenende
inzamelaar

Selectieve
inzameling
door ander
kanaal

Vul in

Kruis aan

§2.
De afvalstoffenproducent verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden door gebruik
te maken van de met de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar overeengekomen recipiënten.
§3.
Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de tabel,
mag de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar ervan uitgaan dat de selectieve bronsortering
van de overeengekomen afvalstromen door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is.
§4.
De afvalstoffenproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door de inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar, -makelaar over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals
vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze
zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 6.1.1.4. 1°. De
afvalstoffenproducent verklaart het communicatiemateriaal tot de einddatum van het contract te
bewaren.
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Tweede set model paragrafen indien van toepassing
§1.
De afvalstoffenproducent mag meerdere afvalfracties die in aanmerking komen voor hoogwaardige
materiaalrecyclage, evenals houtafval, samenvoegen in hetzelfde recipiënt, enkel indien het droge nietgevaarlijke afvalfracties zijn waarbij het samenvoegen van de fracties het uitsorteren en de
hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert. Het recipiënt moet worden
overbracht naar een vergunde sorteerinrichting waar deze fracties volledig worden uitgesorteerd.
Overzichtstabel van de verschillende fracties die in één recipiënt worden ingezameld:
U vult in welke niet-gevaarlijke, droge afvalfracties samengevoegd worden in één recipiënt waarbij het
samenvoegen van de fracties het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijk
afvalfracties niet verhindert.

Gemengde container ingezameld door ondertekenende inzamelaar
Vul in
1
2
...

§2.
De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar verbindt zich ertoe om deze fracties volledig uit te
sorteren met het oog op materiaalrecyclage of hoogwaardige verwerking.
§3.
De afvalstoffenproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door de inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar, -makelaar over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals
vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze
zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 6.1.1.4. 1°. De
afvalstoffenproducent verklaart het communicatiemateriaal tot de einddatum van het contract te
bewaren.
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