
Dit verslag beperkt zich tot de controles 

uitgevoerd door OVAM, al dan niet samen met 

de gemeente- en politiediensten. Controles 

zonder samenwerking met OVAM of door de 

milieu-inspectie zijn niet opgenomen.

• 96 controles vonden plaats om de 

verwerking van afgedankte voertuigen zonder 

erkenning vast te stellen en op te volgen.  

• 10 werden uitgevoerd bij erkende centra 

waarvan er een vermoeden was dat hun 

werking niet voldeed aan de vereisten.

Voornaamste overtredingen
De voornaamste overtredingen bij de controles 

voor afgedankte voertuigen betroffen in 2018:

1. niet voldoen aan de opslagvoorwaarden (bv. 

opslag op een niet-vloeistofdichte vloer)

2. de wettelijke afvoertermijn van afgedankte 

voertuigen overschrijden

3. afgedankte voertuigen opslaan of 

behandelen zonder milieuvergunning

4. afgedankte voertuigen demonteren zonder 

te beschikken over een erkenning

5. afgedankte voertuigen verwerken zonder 

(voldoende) depollutie

Resultaten
De controles resulteerden in:

• 51 aanmaningsbrieven

• 5 aanvankelijke processen-verbaal

• 15 navolgende processen-verbaal

• 11 technische verslagen die als bijlage 

bij een proces-verbaal van een andere 

toezichthoudende dienst (gemeente- of 

politiedienst) werden bijgevoegd

• 7 bestuurlijke maatregelen, waarvan er 2 

resulteerden in een dwangsom

In 2018 behandelden 14 bedrijven afgedankte 

voertuigen zonder daarvoor erkend te zijn 

als centrum. In de meeste gevallen ging het 

om garagewerkplaatsen die demonteerden 

voor eigen gebruik, maar niet voldeden 

aan de uitzonderingsvoorwaarden van de 

erkenningsplicht. Sommige verkochten ook 

gedemonteerde onderdelen. 

Verschillende instanties zorgen voor de handhaving van de regelgeving voor 
afgedankte voertuigen in het Vlaams Gewest: OVAM, de afdeling handhaving 
(milieu-inspectie) en de gemeente- en politiediensten. De toezichthouders van 
OVAM werken de laatste jaren steeds vaker samen met de andere bevoegde 
inspectiediensten. In 2018 voerden ze in totaal 106 controles uit op afgedankte 
voertuigen bij 70 verschillende bedrijven. Bijna de helft van die controles gebeurde 
in samenwerking met de gemeenten of intercommunales, politiediensten en de 
afdeling handhaving (milieu-inspectie). De controles vonden vooral plaats bij 
garages en in mindere mate bij schroothandels.
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Een overtreding die nog te vaak wordt 

vastgesteld, is langdurige opslag van 

afgedankte voertuigen. In de praktijk gebeurt 

dit vaak achteraan in garages, en dan 

dikwijls op onverharde ondergrond. Soms 

zijn de wrakken volledig overwoekerd door 

struikgewas.

Bij de gecontroleerde erkende centra 

werden ook deze overtredingen vastgesteld: 

onvolledige depollutie, opslag van afgedankte 

voertuigen die niet strookt met het 

werkplan of de vergunning, meer opgeslagen 

autowrakken dan vergund …

Overzicht aantal controles van 2013 
tot 2018

 2013 158

 2014 129

 2015 116

 2016 127

 2017 83

 2018 106


