Geachte,
Op uw e-verkoopsplatform worden gedemonteerde auto-onderdelen te koop aangeboden.
Febelauto vzw wil u informeren dat er in België wettelijke verplichtingen zijn die in dit kader
moeten worden gerespecteerd en die bij overtreding kunnen leiden tot sanctionering.
Febelauto is het beheersorganisme in België voor afgedankte voertuigen. Vanuit die
hoedanigheid stimuleert en coördineert Febelauto de inzameling, de milieuverantwoorde
verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen. Febelauto werkt hiervoor samen met
door de overheid erkende verwerkingscentra en shredderinstallaties.
Demontage van auto-onderdelen maakt deel uit van dit verwerkingsproces. Een voertuig
gedemonteerd voor onderdelen is volgens de wetgeving te beschouwen als een afgedankt
voertuig. Afgedankte voertuigen zijn ook gevaarlijke afvalstoffen volgens de wetgeving.
Vandaar dat de demontage enkel kan gebeuren door een erkend centrum voor het
depollueren, ontmantelen en vernietigen van ‘afgedankte voertuigen’. Er zijn slechts enkele
specifieke uitzonderingen op de erkenningsplicht van toepassing. Dit betekent ook dat
tweedehands onderdelen ook enkel mogen afkomstig zijn van erkende centra. Dit wordt op
die manier verplicht in de wetgeving om milieuverontreiniging te vermijden.
We hebben kunnen vaststellen dat er op uw verkoopsplatform door particulieren
tweedehands auto-onderdelen worden verkocht. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze
tweedehands auto-onderdelen afkomstig van demontage door niet erkende centra (die ook
niet aan de uitzonderingen voldoen) gezien het particulieren betreft. Demontage is enkel
toegestaan door erkende centra en alle afgedankte voertuigen mogen enkel ingeleverd
worden bij erkende centra. Demontage door niet erkende centra is in strijd met de wetgeving
en kan leiden tot milieuverontreiniging. Bovendien is er sprake van verborgen professionele
activiteiten wanneer eenzelfde particulier meermaals tweedehands auto-onderdelen te koop
aanbiedt.
Als e-verkoopsplatform moet u zodanig georganiseerd zijn dat tweedehands onderdelen enkel
afkomstig mogen zijn van erkende centra.
U kan op de website www.febelauto.be de geactualiseerde lijst vinden van de erkende centra
die tweedehands auto-onderdelen mogen demonteren en dus te koop mogen aanbieden.
Personen of bedrijven die zich niet op deze lijst bevinden zijn hier niet toe gemachtigd en mag
u dus niet toelaten om te handelen op uw e-platform. Het gaat in dit geval immers om een
illegale activiteit en illegale handel.

Febelauto wil u aanraden om uw werking na te kijken en indien nodig zodanig aan te passen
dat de handel die via uw e-platform gebeurt, in overeenstemming is met de in België geldende
wetgeving over ‘afgedankte voertuigen’. Wij gaan ervan uit dat het ook uw doel is om illegale
activiteiten uit te sluiten van uw verkoopsplatform.
Mogen wij u vragen om ons uw engagement in deze en uw gewijzigde werkingsprocedures
om deze illegale activiteiten te weren van uw e-verkoopsplatform, kenbaar te maken ? Wij
zijn altijd bereid om u bijkomende informatie te verschaffen of om in overleg te treden.
Meer informatie over de geldende wetgeving kan u vinden op :
-

Voor het Vlaams gewest op de website van OVAM, www.ovam.be/regelgevingafgedankte-voertuigen-of-voertuigwrakken
Voor het Brussel gewest op de website van Leefmilieu Brussel,
http://leefmilieu.brussels/
Voor het Waals gewest op de website van site http://environnement.wallonie.be :
o Arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets (MB 9 novembre 2010 http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat027.htm)
o Arrêté du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles [ ... ] des
installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de
véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des
véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors
d'usage [ ... ] (MB 14 mars 2003) http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesectdec002.htm).

We hopen te mogen rekenen op uw bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groeten,

Catherine Lenaerts
Directeur Febelauto

Griet Van Kelecom
Projectmedewerker Febelauto

