
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.

In 2019 was 73% van de gecontroleerde 

bedrijven niet in orde. Vaak gaat het om een 

beperkt aantal voertuigen die hun wettelijke 

afvoertermijn overschreden hebben, andere 

keren over bedrijven die zonder erkenning 

afgedankte voertuigen depollueren of 

demonteren. Veel gecontroleerde garages 

bewaren afgedankte voertuigen jarenlang 

en overschrijden zo snel de vergunde 

hoeveelheid. Door de controles worden heel 

wat terreinen opgeruimd en komen deze 

afgedankte voertuigen zoals het hoort terecht 

bij erkende centra.

Voornaamste overtredingen
De voornaamste overtredingen bij de controles 

voor afgedankte voertuigen betroffen in 2019:

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:

• 53 aanmaningsbrieven

• 17 processen-verbaal

• 6 technische verslagen die als bijlage

  bij een proces-verbaal van een andere

  toezichthoudende dienst (gemeente- of

  politiedienst) werden bijgevoegd

• 2 bestuurlijke maatregelen, waarvan er 

  1 resulteerde in een dwangsom

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 2019 werden 114 controles uitgevoerd. Het merendeel van de controles 
gebeurde op eigen initiatief, zonder aanleiding. Het gaat om routinecontroles bij 
diverse bedrijven om de naleving van de wet na te gaan. Andere controles vonden 
plaats na klachten of als samenwerking tussen gemeenten, intercommunales, 
politiediensten en de afdeling handhaving (milieu-inspectie). De meeste controles 
gebeurden bij garages en in mindere mate bij schroothandels, takeldiensten, 
handelaars in tweedehandsvoertuigen en particulieren. 
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In 2019 werden 17 erkende centra 

gecontroleerd, tegenover 10 in 2018. Deze 

controles blijven nodig omdat er nog 

regelmatig overtredingen vastgesteld worden:

• onvolledige depollutie van afgedankte

  voertuigen: 30 % van de erkende centra

• opstapelen van niet-gedepollueerde

  afgedankte voertuigen: 24 % van de erkende

  centra

• geen gescheiden opslag tussen

  gedepollueerde en niet-gedepollueerde

  afgedankte voertuigen: 11 % van de erkende

  centra

• overschrijden van opslagvoorwaarden voor

  afgedankte voertuigen: 11% van de erkende

  centra

Overzicht aantal controles van 2013 
tot 2019

 2013 158

 2014 129

 2015 116

 2016 127

 2017 83

 2018 106

 2019 114


