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Vooraf 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op zijn grondgebied geen centrum voor technische ingraving 
meer. Toch is het noodzakelijk om dit besluit aan te nemen, teneinde : 

- De Europese Richtlijnen die het « Pakket Circulaire Economie » samenstellen in het Brussels 
recht om te zetten (en meer in het bijzonder Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad 
betreffende het storten van afvalstoffen) ; 

- Een wettelijke basis te waarborgen voor het bestrijden van clandestiene stortingen van 
afvalstoffen (dit door het opleggen van een stortvergunning en het vastleggen van de 
voorwaarden voor deze stortplaatsen) ; 

- Het verbod op het storten van bepaalde afvalstoffen te bekrachtigen.  

Brupartners herinnert eraan dat hij het volgende advies rechtstreeks met betrekking tot het 
behandelde thema heeft uitgebracht : 

- Op 20 december 2012, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten 
van afvalstoffen (A-2012-065-ESR).  

Tevens herinnert Brupartners eraan dat hij verschillende adviezen met betrekking tot het thema van 
het beheer van afvalstoffen heeft uitgebracht : 

- Op 16 juli 2020, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging 
van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen (A-2020-021-BRUPARTNERS) ; 

- Op 21 maart 2019, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen voor wat 
betreft sommige bepalingen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur           
(A-2019-031-ESR) ; 

- Op 21 februari 2019, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 
4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (A-2019-031-
ESRA-2019-013-ESR) ; 

- Op 14 november 2018, het advies betreffende het ontwerp van Milieuovereenkomst 
betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (A-2018-086-ESR) ; 

- Op 5 juli 2018, het advies betreffende het ontwerp van het hulpbronnen- en afvalbeheerplan 
(A-2018-048-ESR) ;  

- Op 19 april 2018, het advies betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
ter wijziging van het BBHR van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen tot 
vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de belastingen bedoeld in 
artikels 40 en 41 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en houdende 
de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, inning en invordering van 
deze belastingen (A-2018-031-ESR) ; 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2020/a-2020-021-brupartners/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-031-esr/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-031-esr/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-031-esr/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-013-esr/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2018/a-2018-086-esr/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2018/a-2018-048-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-031-esr/view
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- Op 19 april 2018, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk 
Agentschap voor Netheid als exclusieve overheid belast met de fabricage en verdeling van de 
afvalzakken en containers aangeboden aan de ophaling (A-2018-028-ESR) ; 

- Op 15 maart 2018, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van 
het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen (A-2018-022-ESR) ; 

- Op 15 juni 2017, het advies betreffende het ontwerpbestek voor de opmaak van het 
milieueffectenrapport betreffende het voorontwerp van het plan voor het beheer van grond- 
en afvalstoffen (A-2017-044-ESR) ; 

- Op 18 mei 2017, het advies betreffende het voorontwerp van ministerieel besluit dat de 
soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic 
zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen          
(A-2017-033-ESR) ; 

- Op 7 juli 2016, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen (A-2016-049-ESR) ; 

- Op 21 april 2016, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende het afval (A-2016-028-ESR) ; 

- Op 17 september 2015, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende 
wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk 
Agentschap voor Netheid  en houdende opheffing  van het agglomeratiereglement van  
19 december 2008 met betrekking tot de verwijdering via afvalophaling (A-2015-057-ESR) ; 

- Op 21 mei 2015, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulier voor de 
belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende aanstelling van de ambtenaren in 
het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting  (A-2015-031-ESR) ; 

- Op 19 maart 2015, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermings-
middelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers (A-2015-016-ESR) ; 

- Op 19 december 2013, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord van… tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord 
van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval                  
(A-2013- 075-ESR) ; 

- Op 1 juli 2013, het advies betreffende het ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu 
- Derde as : Grond- en afvalstoffen (A-2013-038-ESR) ; 

- Op 19 januari 2012, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-028-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-022-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-044-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-033-esr/view
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tussen de Belgische Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake invoer, uitvoer en 
doorvoer van afvalstoffen (A-2012-004-ESR) ; 

- Op 20 oktober 2011, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie 
« afvalstoffen » tot omzetting van de richtlijn 2008/98/EG en tot intrekking van de 
ordonnantie van 7 maart 1991 (A-2011-035-ESR) ; 

- Op 16 december 2010, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van het 
Gewestelijk Agentschap voor Netheid (A-2010-044-ESR) ; 

- Op 18 november 2010, het advies betreffende de ontwerpen van milieuovereenkomst 
betreffende de terugnameplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), afgewerkte oliën die niet voor voeding bestemd zijn, afvalbanden, afgedankte 
voertuigen (AV) en vervallen geneesmiddelen (A-2010-036-ESR) ; 

- Op 28 oktober 2010, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen 
en van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de 
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (A-2010-031-ESR) ; 

- Op 21 september 2010, het advies betreffende het voorontwerp van besluit tot bepaling van 
de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor andere afvalproducenten 
of houders dan gezinnen en voorontwerp van besluit betreffende de registratie van ophalers 
van niet-gevaarlijke afvalstoffen (A-2010-021-ESR) ; 

- Op 8 juli 2010, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot 
wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de 
richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad 
teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (A-2010-017-ESR) ; 

- Op 22 april 2010, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen 
(A-2010-006-ESR) ; 

- Op 14 mei 2009, het advies betreffende het ontwerp van besluit betreffende de erkenning 
en de betoelaging van verenigingen zonder winstbejag en de vennootschappen met sociaal 
oogmerk die actief zijn in de hergebruiksector (A-2009-019-ESR) ; 

- Op 19 maart 2009, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën                 
(A-2009-008-ESR) ; 

- Op 19 februari 2009, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van, wat batterijen en accu's evenals afgedankte 
batterijen en accu's betreft, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 
2002 inzake de invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op 
hun nuttige toepassing of hun verwijdering, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
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Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen en tot opheffing van het 
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 1993 betreffende de batterijen 
en accu's die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten (A-2009-006-ESR) ; 

- Op 18 december 2008, het advies betreffende het ontwerp voor het vierde gewestelijk plan 
voor de preventie en het beheer van afvalstoffen en het milieueffectenrapport van dit 
ontwerp van plan (A-2008-047-ESR) ; 

- Op 20 maart 2008, het advies betreffende het ontwerp van ordonnantie tot goedkeuring van 
het interregionaal samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval (A-2008-010-ESR) ; 

- Op 20 maart 2008, het advies betreffende het ontwerpbestek betreffende het rapport over 
de milieueffecten van het gewestelijk plan voor het beheer en de preventie van afval 
(« afvalplan ») (A-2008-014-ESR) ; 

- Op 24 januari 2008, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de overbrenging van afvalstoffen (A-2008-002-ESR) ; 

- Op 3 september 2007, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen 
met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering (A-2007-017-ESR) ; 

- Op 29 april 2004, het advies betreffende het voorontwerp van besluit betreffende de 
beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (A-2004-011-ESR) ; 

- Op 29 april 2004, het advies betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het 
besluit van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met 
het oog op hun nuttige toepassing of verwijdering (A-2004-012-ESR) ; 

- Op 17 oktober 2002, het advies betreffende het ontwerp van ordonnantie tot goedkeuring 
van het samenwerkingsakkoord houdende de invoering van de euro in het 
samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van het 
verpakkingsafval (A-2002-023- ESR) ; 

- Op 15 februari 2001, het advies betreffende het voorontwerp van besluit tot invoering van een 
terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of 
verwijdering (A-2001-003-ESR). 

Advies 
Gelet op het ontbreken van een werkzame afvalstortplaats op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, neemt Brupartners er akte van dat deze omzetting vooral bedoeld is om de 
Brusselse wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. 

Brupartners sluit zich aan bij de doelstelling van een geleidelijke vermindering van het storten van 
afvalstoffen, en in het bijzonder van afvalstoffen die kunnen worden gerecycleerd of teruggewonnen, 
en formuleert geen opmerkingen op dit ontwerpbesluit. 

* 
* * 
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