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 “VLAREMA 5” (De 5de wijziging aan het VLAREMA) 

 
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering op 23 september 2016 definitief 
het besluit goed dat een aantal bepalingen wijzigt in het VLAREMA. 
 
Onderstaand worden de belangrijkste topics uit VLAREMA wijziging 5 toegelicht. Het 
VLAREMA of het Vlaams Reglement betreffende duurzaam beheer van Materiaalkringlopen 
en Afvalstoffen is het uitvoeringsbesluit van het materialendecreet. Het VLAREMA trad in 
werking op 1 juni 2012 en vervangt het VLAREA volledig. Het VLAREMA bevat onder meer 
gedetailleerde voorschriften over afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, 
registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Het VLAREMA 5 voorziet in 
de omzetting van verschillende gewijzigde Europese richtlijnen en wijzigingen in het Vlaamse 
beleid. 
 
Invoeren van een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen. 
 
De aanvaardingsplicht houdt in dat de producent verplicht is de afgedankte producten, die 
de consument hem aanbiedt, gratis te aanvaarden. Hierdoor draagt de producent 
verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van de producten die hij op de markt 
brengt wanneer deze in de afvalfase aanbelanden. In België bestaan reeds 
aanvaardingsplichten voor talrijke afvalstromen. Ze hebben tot doel het afzonderlijk inzamelen 
en verwerken van bepaalde afvalstoffen. Veelal wordt de aanvaardingsplicht door een sector 
op gezamenlijke wijze ingevuld, zoals de inzameling van elektrisch en elektronisch afval door 
Recupel en de inzameling van batterijen door Bebat.  
 

Voor afgedankte matrassen wordt de aanvaardingsplicht 
ingevoerd vanaf 1 januari 2018. Uit onderzoek, gevoerd 
door OVAM, blijkt dat recyclage van matrassen en 
matrasmaterialen reeds mogelijk is. De recuperatie van 
staal uit de veren is het eenvoudigst. Het schuim kan 
mechanisch worden gerecycleerd, doch verder onderzoek 
wordt gevoerd naar de mogelijke afzetmogelijkheden voor 

het schuim. Het gerecycleerd schuim komt onder meer in aanmerking voor het gebruik als 
under carpet layer of in judomatten. Met de invoering van deze aanvaardingsplicht wordt dan 
ook de nuttige toepassing van alle ingezamelde afgedankte matrassen beoogd. 
 
Afschaffen van de verplichting tot het opstellen van een collectief plan voor  

- Gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong 
- Afvallandbouwfolies  
- Gebruikte injectienaalden 

 
Een collectief plan houdt voor de producenten in dat een 
gemeenschappelijk plan moet worden ingediend waarin 
beschreven staat hoe uitvoering zal gegeven worden aan 
specifieke bepalingen. De wetgeving kan o.m. de opmaak 
van een planning voor sensibiliseringsacties opleggen. 
 
De verplichting tot het opstellen van een collectief plan voor 
de drie bovenstaande afvalstromen werd afgeschaft, 
omdat het plan slechts een minimale impact had op het 
percentage selectief ingezameld afval.  
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Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (EEA) moeten voortaan verwerkt 
worden volgens de Europese norm EN50625  
 

Vanaf 1 januari 2018 moeten afgedankte EEA verwerkt 
worden overeenkomstig de Europese norm EN50625. Dit 
houdt in dat afgedankte EEA vanaf 1 januari 2018 enkel nog 
mogen verwerkt worden door vergunde verwerkers die: 
- Geslaagd zijn voor de WEEELABEX Conformity 
 Verification 
- Gecertificeerd zijn door een onafhankelijke certificatie-
 instelling 

 
 
Wijzigingen omtrent het transport van afvalstoffen. 
 

In het VLAREMA 5 wordt uitdrukkelijk vermeld dat het vervoer 
van afvalstoffen door een geregistreerd vervoerder van 
afvalstoffen moet gebeuren als de afvalstof niet door de 
afvalstoffenproducent zelf wordt vervoerd.  
 
Daarnaast worden enkele versoepelingen doorgevoerd bij de 
kennisgever. De kennisgever is degene verantwoordelijk voor 
de kennisgevingsprocedure bij grensoverschrijdend transport 
van afvalstoffen. 
 

- De kennisgever hoeft niet langer te beschikken over een geactualiseerd intern 
kwaliteitsborgsysteem en hoeft geen keuring te laten uitvoeren voor transporten 
waarvoor een goedgekeurde kennisgeving is gedaan. 

- Als de kennisgever akkoord gaat met de digitale verzending van de bijlagen bij het 
kennisgevingsdossier via het webloket dat de OVAM beschikbaar stelt via haar 
website, hoeft alleen het originele kennisgevingsformulier, het originele 
vervoersdocument en het originele attest van de bankwaarborg aan de OVAM 
gestuurd te worden en moeten de andere bijlagen bij het kennisgevingsformulier 
worden opgeladen in het wegloket. Er is dan geen afschrift en geen extra 
exemplaar voor elk doorvoerland nodig. 
 

 
Andere wijzigingen, waar in deze nota niet verder op ingegaan wordt: 
Niet limitatieve lijst. 

- Het invoegen van de mogelijkheid om naast gemeentelijke inzameling, een 
alternatieve inzameling op te zetten van gebruikte dierlijke en plantaardige 
vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong, mits voldaan wordt aan de gestelde 
voorwaarden; 

- Een verduidelijking omtrent de definiëring van PAK-houdende granulaten; 
- Het gebruik van ‘PAK-houdend zeefzand van asfalt’ in bouwtoepassingen is 

niet meer toegelaten vanaf 1 mei 2019. 
- Een aantal correcties en toevoegingen van bepalingen rond afgedankte EEA. 


