
WETGEVING 
 
1. VLAREA 
 
Afdeling 3.5 Bruin- en witgoed 

Art. 3.5.1.Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  

1. bruin- of witgoedproducent:  
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer van de volgende elektrische toestellen 
produceert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest:  

a. witgoed:  
o koel- en vriestoestellen: koelkasten, diepvriezers, klimaatregelingsapparaten;  
o groot witgoed: fornuizen, wasmachines, afwasmachines, droogzwierders, droogkasten, 

waterverwarmers;  
o klein witgoed: grill- en bakoven, dampkappen, microgolfovens en andere ovens, 

draagbare verwarmingsapparaten;  
b. schermhoudend bruingoed: 

televisies, monitoren van computers;  
c. niet-schermhoudend bruingoed: radio's, versterkers, tuners, cassettedeck, platenspeler, cd-

speler, videorecorder, videocamera, computer en -randapparatuur, telefoon- en faxtoestellen, 
kopieerapparaten, printers, mobilofoons, luidsprekers;  

d. klein huishoudelijk apparatuur: 
waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers en blenders, tuingereedschappen, 
stofzuigers, naaimachines, strijkijzers, haardrogers, scheerapparaten;  

2. invoerder:  
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die een of meer van de sub 1° 
genoemde elektrische toestellen invoert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;  

3. tussenhandelaar:  
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of 
invoerders een of meer van de sub 1° genoemde elektrische toestellen verdeelt aan één of meerdere 
eindverkopers;  

4. eindverkoper:  
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een of meer van de sub 1° 
genoemde elektrische toestellen te koop aanbiedt aan de consument;  

5. bruin- of witgoed:  
elk van de sub 1° genoemde elektrische toestellen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen;  

6. kringloopcentrum:  
een rechtspersoon die over een inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een 
afgebakend verzorgingsgebied ten minste bruin- en witgoed inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en 
verkoopt met als hoofddoel deze afvalstoffen voor producthergebruik en vervolgens voor 
materiaalhergebruik geschikt te maken;  

7. recyclingspercentage:  
het relatieve gewicht van de afvalstoffen, onderverdeeld per materiaalsoort zoals bedoeld in artikel 3.5.6, 
die werkelijk tot grondstof of product gerecycleerd worden, ten opzichte van het totale gewicht van de 
overeenkomstige materiaalsoort van het niet herbruikbare bruin- of witgoed dat werd ingezameld;  

8. (H)CFK's:  
alle ozon-afbrekende stoffen zoals opgenomen in bijlage I bij de EU-verordening 3093/94 van 15 
december 1994.  

Art. 3.5.2. § 1. Het in toepassing van de aanvaardingsplicht in ontvangst genomen bruin- of witgoed alsook het 
door of in opdracht van de gemeenten ingezamelde bruin- of witgoed, wordt met het oog op het hergebruik 
vooreerst gescheiden in herbruikbaar bruin- en witgoed enerzijds en niet-herbruikbaar bruin- of witgoed 
anderzijds.  
§ 2. De eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders alsook de gemeenten kunnen voor de in § 
1 genoemde scheiding een beroep doen op door de administrateur-generaal van de OVAM erkende 
kringloopcentra.  
§ 3. Om voor de verwerking bedoeld in § 2 te kunnen worden erkend dient het kringloopcentrum te voldoen aan 
de volgende erkenningscriteria:  



1. het kringloopcentrum dient ten minste de volgende drie doelstellingen te combineren:  
a. de zorg voor het milieu door maximaal hergebruik na te streven van de ingezamelde goederen;  
b. het ontwikkelen en waarborgen van tewerkstelling voor langdurige werklozen;  
c. het niet of slechts beperkt toekennen van vermogensvoordeel aan de vennoten of leden;  
d. voormelde doelstellingen worden opgenomen in de statutaire doelstellingen van de 

rechtspersoon;  
2. het kringloopcentrum dient een rechtspersoonlijkheid te hebben die geen onverenigbaarheid opwerpt 

met de sub 1° vermelde doelstellingen;  
3. natuurlijke personen die de vereniging of vennootschap kunnen verbinden:  

a. dienen hun burgerlijke en politieke rechten te bezitten;  
b. mogen de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning, geen effectieve 

strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak 
van milieuhygiëne in België, noch wanneer het personen betreft die niet van Belgische 
nationaliteit zijn, in de staat waarvan zij onderdaan zijn;  

4. het kringloopcentrum verbindt er zich toe geen enkele wijziging aan haar statuten door te voeren zonder 
het medeweten en het voorafgaand akkoord van de administrateur-generaal van de OVAM;  

5. de maatschappelijke zetel van het kringloopcentrum bevindt zich in een gemeente die in het Vlaamse 
Gewest is gelegen; de zetel kan niet overgebracht worden naar een plaats buiten het Vlaamse Gewest;  

6. het verzorgingsgebied omvat minstens 50.000 inwoners;  
7. het kringloopcentrum beperkt zijn activiteiten tot de gemeenten behorend tot zijn verzorgingsgebied 

zoals vastgelegd in de erkenning;  
in gemeenten niet behorend tot zijn verzorgingsgebied zal het kringloopcentrum geen enkele inzameling 
van afvalstoffen organiseren of in haar opdracht doen organiseren;  

8. het kringloopcentrum zal geen enkele daad van concurrentie stellen, hetzij rechtstreeks, hetzij 
onrechtstreeks, tegenover andere erkende kringloopcentra.  

9. de inzameling heeft een permanent karakter;  
10. de winkel van het kringloopcentrum is voor iedereen toegankelijk en heeft ruime openingsuren; het 

kringloopcentrum beperkt zich tot één sluitingsdag in de week en is wekelijks minstens 24 uren open; op 
zaterdag of zondag is het kringloopcentrum minstens 4 uur open;  

11. de gecumuleerde winkeloppervlakte van het kringloopcentrum bedraagt minimum 400 m2 en komt 
overeen met een equivalent van minimum 1m2 per 250 inwoners in het vastgelegde verzorgingsgebied;  

12. in de verkoopsruimte wordt een representatief aanbod van ten minste herbruikbaar bruin- en witgoed te 
koop aangeboden;  

13. het kringloopcentrum verbindt er zich toe:  
a. een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de 

voorgenomen activiteiten als kringloopcentrum en is ertoe verplicht om, binnen 30 dagen na het 
verlenen van de erkenning, het bewijs over te leggen dat dergelijk verzekeringscontract werd 
afgesloten;  

b. vervolgens, jaarlijks, het bewijs leveren van de voortzetting van het sub a) genoemde 
verzekeringscontract;  

c. op eenvoudige vraag van de OVAM medewerking te verlenen aan sensibiliserings- en 
informatiecampagnes die door de OVAM worden opgezet;  

14. het kringloopcentrum bezorgt jaarlijks aan de OVAM een jaarrapport met de door de OVAM gevraagde 
informatie.  

§ 4. De aanvraag tot erkenning als kringloopcentrum vermeldt:  

1. de naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient;  
2. het adres van de maatschappelijke, administratieve en exploitatiezetel van het kringloopcentrum;  
3. de naam en voornaam van de bestuurders en zaakvoerders en een afschrift van de oprichtingsakte en 

haar eventuele wijzigingen, zoals neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank;  
4. de nauwkeurige beschrijving van de werking van het kringloopcentrum, verzorgingsgebied, 

inzamelorganisatie, ophaalmiddelen, aantal personen tewerkgesteld en kwalificaties, openingsuren, 
financieel- en ondernemingsplan met prognoses voor de komende drie jaar;  

§ 5. De in § 4 bedoelde erkenningsaanvraag wordt behandeld als volgt:  

1. de aanvraag wordt in drievoud bij de OVAM ingediend, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager, 
gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die 
de vennootschap kan verbinden;  

2. het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM onderzoekt de aanvraag aanvraag bedoeld sub 1° op haar 
volledigheid overeenkomstig het bepaalde in § 4;  

a. wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien 
kalenderdagen na de indiening van de aanvraag hiervan door bedoeld Afdelingshoofd 
schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de inlichtingen en gegevens die ontbreken of 
nadere toelichting vereisen;  



b. wordt de aanvraag volledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen 
na de indiening van de aanvraag door bedoeld Afdelingshoofd bij ter post aangetekende brief 
hiervan in kennis gesteld;  

c. indien het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk 
veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, 
wordt de aanvraag geacht volledig te zijn;  

3. binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) 
bedoelde brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde 
termijn, verleent de bevoegde afdeling van de OVAM advies aan de administrateur-generaal van de 
OVAM;  

4. binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) 
bedoelde brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde 
termijn, doet de administrateur-generaal van de OVAM uitspraak over de aanvraag sub 1°;  

5. het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM zendt per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing sub 4° een 
voor eensluidend verklaard afschrift ervan aan:  

a. de aanvrager;  
b. de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het 

Departement Leefmilieu en Infrastructuur.  

§ 6. De in § 5, sub 4° bedoelde erkenning kan slechts voor een termijn van maximum 5 jaar worden verleend. 
Elke erkenningsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te zijn. Een hernieuwing 
van de erkenning is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze afdeling 3.5 mogelijk, telkens voor een 
termijn van maximum 5 jaar.  
§ 7. De erkenning kan door de administrateur-generaal van de OVAM:  

1. worden ingetrokken op verzoek van de houder van de goedkeuring;  
2. ambtshalve worden ingetrokken of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een 

inbreuk wordt vastgesteld op de voorschriften van dit besluit; 
behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de 
erkenning, per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte 
van de voorgenomen beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de erkenning 
zich verweren of zijn zaken in orde brengen.  

§ 8. De houder van de in § 5, sub 4° bedoelde erkenning is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend 
schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de OVAM:  

1. naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en 
BTW-nummer van de houder;  

2. woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de 
maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse 
Gewest.  

Art. 3.5.3. § 1. Het is verboden bruin- of witgoed of resten hiervan te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk 
enige bewerking gericht op de gehele of gedeeltelijke recycling van het bruin- of witgoed plaatsvond.  
§ 2. De verwerking van het bruin- of witgoed, dat na de in artikel 3.5.2 vermelde scheiding overblijft, dient in een 
daarvoor vergunde inrichting zo te gebeuren dat:  

1. het niet-herbruikbaar bruin- of witgoed wordt ontdaan van de verschillende schadelijke componenten, 
inzonderheid die die gevaarlijke stoffen of gevaarlijke mechanische onderdelen bevatten;  

PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars en eventueel andere componenten met gevaarlijke 
stoffen, dienen selectief te worden gedemonteerd;  

de (H)CFK-houdende onderdelen krijgen een specifieke verwerking die gericht is op de gescheiden 
inzameling van de nog aanwezige (H)CFK's; de (H)CFK- bevattende koelvloeistof die zich in het 
koelcircuit bevindt, wordt afgetapt en gescheiden in een olie- en een (H)CFK-fractie;  

het isolatiemateriaal wordt door middel van een ontgassingssysteem ontdaan van CFK's;  

2. de materialen en onderdelen van het bruin- of witgoed op een selectieve en milieuvriendelijke wijze 
worden afgehaald en/of behandeld.  



Art. 3.5.4. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend 
geval:  

1. de verplichting van de eindverkopers elk bruin- of witgoed in ontvangst te nemen dat door de consument 
wordt aangeboden bij de aankoop van een elektrisch toestel van een overeenstemmende soort als het 
bruin- of witgoed;  

2. de verplichting van de eindverkopers die een elektrisch toestel als vermeld sub 1° van het artikel 3.5.1 
ten huize van de consument leveren, bij de levering het overeenstemmende bruin- of witgoed ter plaatse 
bij de consument in ontvangst te nemen;  

3. de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen bruin- of 
witgoed op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers in te zamelen en aan de bruin- of 
witgoedproducent of de invoerder aan te bieden;  

4. de verplichting van de bruin- of witgoedproducenten of de invoerders om alle aanvaarde bruin- of 
witgoed bij de tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te 
zamelen en op eigen kosten te laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.  

§ 2. De tussenhandelaar, de bruin- of witgoedproducent en de invoerder worden voor de uitvoering van de onder 
de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van bruin- of witgoed voor zoverre 
voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.  
Art. 3.5.5. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een 
bericht aan te brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT BRUIN- OF WITGOED" is aangegeven 
op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.  
Art. 3.5.6. De verwerking van het met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde bruin- of witgoed moet 
ertoe leiden dat tegen het jaar 2000 de volgende doelstellingen inzake recyclingspercentages van de afvalstoffen, 
voortkomende uit de verwerking van het bruin- of witgoed, worden behaald:  

1° voor het ferro-metaal: 95 %; 

2° voor het non ferro-metaal: 85 %; 

3° voor de kunststoffen: 20 %. 

De voormelde doelstellingen gelden voor elk van de subgroepen vermeld in artikel 3.5.1, sub 1°.  
Art. 3.5.7. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande 
kalenderjaar ter beschikking van de OVAM:  

de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van 
de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.  

§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar 
ter beschikking van de OVAM:  

de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van 
de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.  

§ 3. De bruin- of witgoedproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het 
voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM:  

1. de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van 
de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;  

2. de inrichting(en) waar en de wijze waarop het ingezamelde bruin- of witgoed werd verwerkt;  
3. de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van bruin- of witgoed, uitgedrukt in 

kilogram en opgesplitst per groep van afvalstof als bedoeld in artikel 3.5.6 die:  
a. nuttig werden toegepast;  
b. werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;  
c. werden verwijderd door storten.  

§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, bruin- of witgoedproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM 
alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.5.6 te 
bereiken doelstelling.  
 
 


