
Controleverslag 2021

Controleverslag 
Brussels Gewest 2021
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel 3 door Febelauto erkende 
centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Deze 3 centra zijn gemachtigd 
vernietigingscertificaten af te leveren. Naast deze centra erkend door Febelauto, 
zijn er 13 geregistreerde demonteercentra werkzaam in de sector van de afgedankte 
voertuigen. Deze laatste nemen de depollutie en ontmanteling van afgedankte voer-
tuigen voor hun rekening. Zij zijn echter niet gemachtigd een vernietigingscertificaat 
af te leveren. Van daaruit vertrekken de afgedankte voertuigen voor vernietiging naar 
een erkend centrum. Per trimester ontvangt Leefmilieu Brussel van deze demonteer- 
centra een voertuigregister dat gecontroleerd en steekproefsgewijs vergeleken 
wordt met de registers van de erkende centra. Stelt men onregelmatigheden vast, 
dan worden er verdere acties ondernomen.

1. Controles specifiek op afgedankte voertuigen

In 2021 werden er 19 inspectiedossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen 
verder opgevolgd. Het merendeel betrof exploitanten van een geregistreerd demonteer- 
centrum die niet in orde waren met de aangifte van hun voertuigenregister, of die 
de exploitatievoorwaarden van hun milieuvergunning niet respecteerden. Zij werden 
schriftelijk aangemaand zich in regel te stellen. 

2. Controles in de garagesector

De bedrijven die ingedeelde inrichtingen1 met betrekking tot deze activiteit uitbaten, 
moeten een milieuvergunning hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.  
Er wordt gecontroleerd of de exploitatievoorwaarden opgenomen in de milieu- 
vergunning worden nageleefd. Leefmilieu Brussel heeft momenteel geen acties meer 
lopen, aangezien deze controles ook uitgevoerd worden door de lokale overheden.

3. Verzekeringsmaatschappijen 

Sinds 2016 sporen het Brussels Gewest en de 2 andere gewesten verzekerings- 
maatschappijen aan om afgedankte voertuigen enkel naar erkende centra te sturen.

In 2021 werd op basis van de informatie die we ontvingen over de technische totaal 
verlies voertuigen, steeds nagekeken of deze afgedankte voertuigen op een correcte 
wijze werden afgevoerd conform de afspraken die met de verzekeringsmaatschappijen 
werden gemaakt.

1 https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/praktische-gids-voor-milieuvergunningen/hoe-uw- 
  milieuvergunningsaanvraag-voorbereiden
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4. Illegale overbrenging van afgedankte voertuigen 

Conform de Europese wetgeving2 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook 
over een specifiek inspectieplan betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen, door, vanuit of naar het gewestelijk grondgebied. Afgedankte voertuigen 
en onderdelen ervan vormen hierin een van de prioritaire afvalstromen. Bovenop 
grondige administratieve controles worden controles op het terrein uitgevoerd. 

In 2021 werd een container met o.a. doorgeslepen onderdelen en ander afval afkomstig 
van de demontage van afgedankte voertuigen voor export naar Senegal onderschept 
en teruggehaald, aangezien de uitvoer ervan verboden is. De betrokken partijen 
ontvingen een proces-verbaal.

De controles bij garages, demonteercentra en vernietigingscentra van afgedankte 
voertuigen in 2020

2 Verordening (EG) Nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen
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