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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. Daarnaast zijn er 15 geregistreerde 
demonteercentra voor afgedankte voertuigen die instaan voor depollutie en 
ontmanteling, die niet gemachtigd zijn om vernietigingscertificaten af te leveren. 
Van daaruit vertrekken de voertuigen voor vernietiging naar een erkend centrum 
Per trimester ontvangt Leefmilieu Brussel van deze demwonteercentra een 
voertuigenregister 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 2020 werden er 19 inspectiedossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen 
verder opgevolgd. Het merendeel betrof exploitanten van een geregistreerd 
demonteercentrum 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 tot de geklasseerde inrichtingen behoren, moeten een 
milieuvergunning hebben om hun werkzaamheden te mogen uitvoeren. Controles 
op de uitbating van garages worden uitgevoerd vóór of na de toekenning van een 
milieuvergunning. In het eerste geval wordt de uitbater aangemaand tot de aanvraag 
van een milieuvergunning. In het laatste geval controleren de inspecteurs de naleving 
van de exploitatievoorwaarden. 

3. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

Sinds 2016 sporen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 2 andere gewesten 
verzekeringsmaatschappijen aan om afgedankte voertuigen enkel naar erkende centra 
te sturen. Er werden al 15 dossiers geopend om na te gaan of verzekeringsmaatschappijen 
met hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun verplichtingen inzake 
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afgedankte voertuigen nakomen. De betrokken partijen en federaties maken verder 
afspraken om de naleving van de wetgeving te verbeteren. In 2019 stelde men geen 
inbreuken meer vast en werden de inspectiedossiers afgesloten.

Op basis van de informatie die we ontvingen over de technisch totaal verlies voertuigen 
(TTV’s) werd ook in 2020 gecontroleerd of deze afgedankte voertuigen op een correcte 
wijze werden afgevoerd, conform de afspraken met de verzekeringsmaatschappijen.

4. ILLEGALE OVERBRENGING VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN

In 2018 werd in een geregistreerd demonteercentrum een multidisciplinaire controle 
uitgevoerd: een gezamenlijke inspanning van de federale gerechtelijke politie, de 
politiezone Vilvoorde-Machelen, de politiezone Brussel, de gemeente Machelen, de 
OVAM, het Departement Leefomgeving en Leefmilieu Brussel. 

De Duitse overheden hadden vastgesteld dat het demonteercentrum regelmatig 
afgedankte voertuigen ontving zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming 
zoals bepaald in de Verordening (EG) nr. 1013/2006 omtrent de overbrenging van 
afvalstoffen. De federale gerechtelijke politie verzamelde alle technische rapporten 
van de betrokken administraties en startte een gerechtelijk onderzoek. 

Leefmilieu Brussel voerde in 2020 samen met de FGP nog een controlebezoek uit. Het 
onderzoek is lopende. Een modus operandi voor de controle op illegale overbrenging 
binnen de EU van afgedankte voertuigen zal in 2021 meer aandacht krijgen.

Controleactiviteiten door Leefmilieu Brussel in 2020

DE CONTROLES BIJ GARAGES, DEMONTEERCENTRA EN 
VERNIETIGINGSCENTRA VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN IN 2020

Aantal bezoeken* 20

Aantal verstuurde waarschuwingen 3

Aantal verstuurde ingebrekestellingen 9

Aantal processen-verbaal 0

*Het aantal bezoeken in 2020 bleef beperkt vanwege restricties voor terreinbezoeken ter preventie van COVID-19. 


