
7/23/2021 Nieuwsbrief februari 2021

https://mailchi.mp/cafceb63e74d/nieuwsbrief-augustus-7422453 1/6

Nieuwsbrief februari 2021 
 

Impact lozing bedrijfsafvalwater: vanaf 1 februari 2021 
- 

Valumat: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen 
- 

Asbestverwijdering 
-  

Grondverzet - gebruik van bodemmateriaal: update wetgeving 
 

Impact lozing bedrijfsafvalwater: vanaf 1 februari 2021
 
Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot een achteruitgang
van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat
waterlichaam moeten haalbaar blijven. In de vergunningsprocedure worden daarom vanaf 1
februari 2021 zowel het risico op achteruitgang, als het niet halen van de doelstellingen
afgetoetst. 
 
De nieuwe impactbeoordeling komt er naar aanleiding van het Wezer-arrest van het Europese
Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet
weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken
van de goede toestand in gevaar brengt. 
 
Impactbeoordeling tijdens vergunningsprocedure en MER 
Voor alle nieuwe omgevingsvergunningen voert de VMM vanaf 1 februari 2021 een impacttoets
uit. Voor bestaande vergunningen gebeurt de toets wanneer de Vlaamse Milieumaatschappij
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opnieuw advies moet verlenen. Voor alle nieuwe MER-procedures zal deze impacttoets ook deel
uitmaken van het MER beoordelingskader vanaf januari 2021. 
 
9 stappen om de impact van een lozing van bedrijfsafvalwater te beoordelen 
In 9 stappen wordt de impact van bestaande of nieuwe (eventueel uitgebreide) lozingen
geëvalueerd. Het stappenplan start met een voortoets die inschat of een volledige impacttoets
zinvol is. 
Lozingen met een mogelijke impact op het ontvangende waterlichaam worden daarna stap voor
stap ingeschat. Als negende en laatste stap formuleert de Vlaamse Milieumaatschappij het
eindoordeel over de lozing en de acties die in de vergunning moeten genomen worden. 
 
Bereid de impactbeoordeling voor 
Als aanvrager kan je de impactbeoordeling zelf voorbereiden en op voorhand nakijken of het een
effect zal hebben op jouw project. 
 
Meer info ? 
https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater/impactbeoordeling-
stap-voor-stap 
 
 

Valumat: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen
 
Wie of wat is Valumat? 
Omdat het invullen van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op individuele wijze
voor producenten en invoerders zowel organisatorisch als financieel onbegonnen werk is,
hebben een aantal matrasproducenten en de sectorfederaties Fedustria (textiel-, hout- en
meubelindustrie), Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel) het
beheersorganisme Valumat vzw opgericht. 
 
Inzameling via een recyclagepark: 
Voor de inzameling van afgedankte matrassen werkt Valumat samen met de gemeenten en
afvalintercommunales. Hun inzamelkanalen zijn heel geschikt om deze afvalstoffen op een
milieuvriendelijke manier in te zamelen. Het is tevens een garantie op een correcte verwerking
en maximale recyclage van je oude matras. 
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Bij je verkoper bij aankoop van een nieuwe matras: 
Sommige verkopers aanvaarden gratis je oude matras wanneer je bij hen een nieuwe aankoopt.
Wanneer ze matrassen bij jou thuis komen ophalen kunnen ze wel een vergoeding aanrekenen
voor de retourservice. 
 
Verkopers van matrassen zijn verplicht een beroep te doen op een geregistreerde inzamelaar
om de oude matrassen op te halen en te laten verwerken. Dit biedt een garantie op een
maximale recyclage en minimale milieu impact. 
 
Klik hier voor tips voor het inleveren van je oude matras. 
 
Inzameling door erkend ophaler: 
Elk bedrijf is wettelijk verplicht om afgedankte matrassen apart op te slaan en te laten afhalen
door een gehomologeerde inzamelaar. Zij laten de matrassen verwerken in daarvoor vergunde
verwerkingsinstallaties. 
 
Enkel wanneer je een beroep doet op een door Valumat gehomologeerde inzamelaar heb je
recht op een vergoeding. 
 
Klik hier voor de lijst van Valumat gehomologeerde inzamelaars. 
 
Valumat voorziet een financiële vergoeding voor professionele gebruikers die matrassen laten
inzamelen door een door Valumat gehomologeerde inzamelaar. Om praktische reden wordt het
bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (330 €/ton). Dit komt overeen met
ongeveer 5 € per matras. 
 

Asbestverwijdering
 
De bewustwording van de Vlaming omtrent de gevolgen van asbest wordt steeds groter. De
Vlaamse Regering heeft zich tot doel gesteld om onze regio tegen 2040 asbestveilig te maken
en tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden verwijderd. De
verwijdering van asbest brengt vaak extra positieve gevolgen met zich mee zoals
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Vervanging van de verwarmingsketel door een milieuvriendelijker type
Extra ruimte voor ontwikkeling door de sloop van asbesthoudende gebouwen
Hogere kwaliteit van gerecycleerdde bouwmaterialen na asbestverwijdering
Verbetering van de woonkwaliteit

  
Momenteel bereidt de Vlaamse overheid het “asbestattest” voor. Dit zal vanaf medio 2022
verplicht zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 moet
iedere gebouweigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die
over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.
Men hoeft natuurlijk niet te wachten op het asbestattest om al zo snel mogelijk asbest te laten
verwijderen De asbesttoepassingen verslijten immers elk jaar sneller. 
  
BK-Ecosys begeleidt ook particulieren die zelf asbest willen verwijderen. Vaak wordt zo een
sanering gedeeltelijk ondersteund door de gemeente door bijvoorbeeld het ter beschikking
stellen van inzamelzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen. In sommige gevallen is het te
moeilijk om het zelf te doen. Leidingisolatie rond een verwarmingsbuis mag je bijvoorbeeld nooit
zelf verwijderen. BK-Ecosys zoekt de juiste aannemer met de juiste erkenningen om uw
sanering op een goede en betaalbare manier uit te voeren. 
 

Grondverzet - gebruik van bodemmateriaal: update wetgeving
 
U wilt uw terrein ophogen? 
U gaat bouwen en u moet een hoeveelheid bodem uitgraven en laten wegvoeren? 
U ruimt een gracht?  
Bij al deze werken komen bouwmaterialen vrij.  
 
Grondverzet is in Vlaanderen wettelijk geregeld door het VLAREBO. Hierin staan de regels die
gevolgd moeten worden bij de uitvoering van de werken om de bodem te hergebruiken. Deze
regeling werd herzien door het uitbreiden van de term bodemmaterialen met bagger- en
ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib.  
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Als bouwheer zorgt u dat de aannemer over alle gegevens beschikt om de grondwerken wettelijk
te kunnen uitvoeren.

Bij een volume kleiner dan 250 m³ aan bodemmaterialen afkomstig van niet-verdachte grond, dient er
enkel in uitzonderlijke gevallen een bodemonderzoek  te worden uitgevoerd.
Bij grondverzet van meer dan 250 m³, is een bodemonderzoek (technisch verslag) bijna altijd verplicht.
Het is de taak van de bouwheer om een technisch verslag te laten opmaken door een erkende
bodemsaneringsdeskundige. Wanneer een bodemonderzoek verplicht is en u dus een technisch verslag
moet opmaken vindt u hier https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-schema-voor-de-opmaak-
van-een-technisch-verslag-0

Vervolgens kan de aannemer de werken uitvoeren en de bodemmaterialen afvoeren en
hergebruiken. Hierbij dient de traceerbaarheidsprocedure van een bodembeheerorganisatie te
worden gevolgd. Die procedure controleert de belangrijkste stappen in het grondverzet. Hierdoor
krijgt de gebruiker van de uitgegraven bodem een garantie over de kwaliteit van de aangevoerde
bodemmaterialen. Nadat de werken zijn uitgevoerd en als het bodemmateriaal correct is gebruikt
krijgt de eindgebruiker een bodembeheerrapport. Meer informatie over de praktische regeling
vindt u op hun website: http://www.grondbank.be/ en http://www.grondwijzer.be/ 
 
Er is een speciale regeling van toepassing als de uitgegraven bodem weer wordt gebruikt op
ongeveer dezelfde plaats.  
 
In dringende gevallen mag bodemmateriaal tijdelijk opslagen worden op uw eigen terrein of
direct worden afgevoerd naar een tijdelijke opslagplaats. De uitbater van de tijdelijke
opslagplaats zorgt voor de verdere opvolging van de grondverzetsregeling. Als u op uw eigen
terrein opslaat moet ervoor gezorgd worden dat een technisch verslag wordt opgemaakt
alvorens u de bodemmaterialen opnieuw gebruikt. Het is in dit geval wel belangrijk dat u het
transport van de uitgegraven bodem naar de opslagplaats met een voertuigcombinatie zwaarden
dan 3,5 ton meldt aan een erkende bodembeheerorganisatie. Alle informatie over het transport
van bodemmaterialen vindt u hier. 
 
Wanneer waterlopen of waterlichamen worden geruimd komt er bagger- en ruimingsspecie vrij.
Vaak is deze specie terug inzetbaar als bodem. Als de specie proper is mag die gewoon op de
oever gelegd worden. In andere gevallen kunnen speciale regels gelden. 
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