Droog bedrijfsafval,
verkleinbaar
Ref.:





Residu na sortering van de aan de bron
verplichte separaat te houden materialen (mag
dus geen recycleerbaar papier & karton,
metalen, hout, … bevatten)
De aanwezigheid van droge, recycleerbare
stromen is toegestaan voor zover deze op een
eenvoudige
wijze
kunnen
worden
uit
gesorteerd.
Specifiek voor Vlaanderen dient hierbij een
separaat contract te worden opgesteld tussen
de inzamelaar en de producent, cf. de
bepalingen van art. 4.3.2 van het VLAREMA.

Bovenstaande opsomming van toegelaten
afvalstromen en hun afkomst is limitatief.
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Recycleerbare stromen, met name deze die
verplicht selectief aangeboden dienen te worden
conform de lokale wetgeving:
o Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse
Regering m.b.t. het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen
dd. 17/2/2012 (VLAREMA), incl. alle
wijzigingen
o Wallonië: Besluit van de Waalse
Regering m.b.t. de verplichte selectieve
inzameling van bepaalde afvalstoffen
dd. 5/3/2015, incl. alle wijzigingen
o Brussel: Besluit van de Regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende het beheer van afvalstoffen
dd. 1/12/2016, incl. alle wijzigingen
Gevaarlijk(e) goed en/of substantie zoals
vuurwerk,
drukhouders,
elektrische
en
elektronische apparatuur, …
Massieve stukken, slierten en kabels die schade
kunnen veroorzaken aan machines (shredders,
transportbanden, …) stoffige
Vloeistoffen en stoffige producten

Suez behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de
website www.suez.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren.
Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst SUEZ naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:
 voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;
 voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van
afvalstoffen opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen;
 voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 met
inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wijzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens wijzigingen.

