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Vooraf 
Ter informatie herinnert de Raad eraan dat hij al meerdere adviezen met betrekking tot de behandelde 

problematiek heeft uitgebracht, meer bepaald : 

- Op 14 november 2018, het advies inzake het ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende 

de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur (A-2018-086-ESR) ; 

- Op 7 juli 2016, het advies inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende het beheer van afvalstoffen (A-2016-049-ESR) ; 

- Op 18 november 2010, het advies inzake 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 29 april 2004, het advies inzake het voorontwerp van besluit betreffende de beheerders 

van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (A-2004-011-ESR). 

Advies 
De Raad neemt er akte van dat dit ontwerpbesluit ertoe strekt om te beantwoorden aan de EU-pilot-

procedure 2018/9348, die de Europese Commissie in september 2018 in gang heeft gezet omwille van 

onjuiste of onvolledige omzetting van bepaalde artikelen van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees 

Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur. Concreet moeten er drie bepalingen van het besluit van 1 december 2016 betreffende het 

beheer van afvalstoffen worden gewijzigd : 

1. De definitie van « distributeur » moet ruimer worden gemaakt om de levering van producten 

onder bezwarende titel en kosteloos te dekken, en om de exclusieve relatie tussen de 

distributeur en de detailhandelaar te laten verdwijnen ;  

2. Er moeten specifieke maatregelen voor afvalstoffen van elektrische en elektronische 

apparatuur met risico’s voor de gezondheid of veiligheid van het personeel worden genomen ; 

3. Er moeten koppelingen worden gemaakt tussen de nationale registers van producenten van 

elektrische en elektronische apparatuur, op hun website, om de registratie van de 

producenten of hun opdrachthouders te faciliteren. 

De Raad neemt er akte van dat een vlugge aanneming van dit ontwerpbesluit gewenst is, om de 

negatieve gevolgen te voorkomen die zouden voortvloeien uit een eventuele inbreukprocedure die 

tegen België zou worden ingesteld. Daarnaast stelt hij enerzijds vast dat de actoren die bij deze 

wijzigingen zijn betrokken, werden geraadpleegd, en anderzijds dat deze wijzigingen gering en vooral 

van technische aard zijn. 

De Raad formuleert geen opmerkingen aangaande dit ontwerpbesluit. 

* 
* * 
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