Ministerieel besluit houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking
tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen voor
de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR,

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 13, §2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, artikel 6.1.1.6, §2;
Gelet op advies 52.846/3 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2013, met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten o p de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973,
BESLUIT:
Artikel. 1. De kwaliteitsborgingssystemen, vermeld in artikel 6.1.1.4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, kunnen alleen
gekeurd worden door keuringsinstellingen die aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2, 3, 4
en 6 van dit besluit voldoen.
Art. 2. Alleen keuringsinstellingen die onafhankelijk zijn, kunnen de keuringen, vermeld in
artikel 1, uitvoeren.
Aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, is voldaan als de keuringsinstellingen en
hun personeel niet zelf ingestaan hebben voor het opstellen van het te controleren
kwaliteitsborgingssysteem. De keuringsinstellingen en hun personeel mogen zich ook niet
inlaten met activiteiten die tegenstrijdig kunnen zijn met de onafhankelijkheid van hun
oordeel en hun integriteit met betrekking tot hun keuringsactiviteiten.
Art. 3. Keuringsinstellingen moeten geaccrediteerd zijn voor de certificering van ISO 9001 of
ISO 14001, overeenkomstig de Europese verordening nr. 765/2008, of voor de certificering
van EMAS, overeenkomstig de Europese verordening nr. 1221/2009, of beschikken over een
door de OVAM goedgekeurde ISO 17020 accreditatie. De ingezette keurders moeten
minstens een jaar ervaring hebben in het certificeren van ISO 9001, ISO 14001 of EMAS of
het uitvoeren van de hierboven vermelde ISO 17020 keuringen. Voor de keuring van
bedrijven met ten hoogste 10 werknemers is een keurder met een bachelordiploma
voldoende. Voor de keuring van bedrijven met meer dan 10 werknemers is een
masterdiploma vereist. De keurders moeten bovendien beschikken over de nodige kennis
van de bepalingen vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
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materiaalkringlopen en afvalstoffen, in het bijzonder van hoofdstuk 6 en 7 en van de
afvalrelevante artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
Art. 4. Voordat de keuringsinstellingen effectief mogen beginnen met de keuringen, moeten
ze toegevoegd worden op de lijst van keuringsinstellingen, vermeld in artikel 5. Daarvoor
stellen ze de nodige documenten ter beschikking van de OVAM die aantonen dat ze aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 3, voldoen. Bij de documenten hoort ook een lijst van
medewerkers en hun kwalificaties die zullen worden ingezet, als vermeld in artikel 3. Als de
keuringsinstelling andere medewerkers wil inzetten, moet ze dit op voorhand melden aan de
OVAM.
Een ondertekende verklaring wordt aan de OVAM overhandigd waarin de
keuringsinstelling aangeeft dat ze de richtlijnen uit de meest recente versie van de code van
goede praktijk, vermeld in artikel 6.1.1.6, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen, zal naleven.
Wanneer de keuringsinstelling voldoet aan alle vereisten, deelt de OVAM dit binnen
twintig kalenderdagen per brief aan de instelling mee en plaatst ze de naam en coördinaten
van de keuringsinstelling op de lijst, vermeld in artikel 5.
Art. 5. De OVAM houdt een actuele lijst van keuringsinstellingen bij. De lijst zal beschikbaar
worden gemaakt op de website van de OVAM.
Art. 6. Overeenkomstig artikel 6.1.1.6, §2, van 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 het verslag van elke keuring binnen twee
maanden na de keuring door de keuringsinstelling ter beschikking gesteld van de OVAM. De
OVAM kan de keuringsinstellingen een specifiek formaat opleggen en verplichten om de
verslagen in het juiste formaat te uploaden in een door de OVAM specifiek daarvoor
ontwikkelde internettool.
Art. 7. Elk jaar wordt door de OVAM een vergadering belegd om het systeem van de
keuringen te evalueren en eventueel bij te sturen. De keuringsinstellingen geven daarbij de
nodige feedback.
Art. 8. De OVAM heeft steeds het recht om een keuring bij te wonen.
Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad.
Brussel,
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE
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