
Controleverslag 2021

Controleverslag 
Vlaams Gewest 2021
In Vlaanderen staan verschillende toezichthouders in voor de handhaving op de 
regelgeving voor afgedankte voertuigen. Onder meer de OVAM, de afdeling handhaving 
(milieu-inspectie), lokale toezichthouders en de federale en lokale politie. Dit verslag 
behandelt de controles uitgevoerd door de toezichthouders van de OVAM, al dan niet 
in samenwerking met andere diensten.

In 2021 werden 55 controles uitgevoerd. Dit is duidelijk minder dan de vorige jaren. 
Verklaringen hiervoor zijn de focus op afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA), grondverzet in 2021 en interne personeelsverschuivingen. 

Ongeveer de helft van de controles gebeurde op eigen initiatief, via proactieve en 
risicogebaseerde handhaving. De andere helft op basis van klachten (via Febelauto of 
rechtstreeks ontvangen bij de OVAM) en vragen tot samenwerking van lokale overheden, 
politie of afdeling handhaving. De meeste controles vonden plaats in garages en 
in mindere mate bij schroothandels, slopers afgedankte voertuigen, takeldiensten, 
handelaars in tweedehandsvoertuigen en particulieren. 

Overzicht aantal controles van 2017 tot 2021
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Figuur 1: overzicht totaal aantal controles afgedankte voertuigen van 2017 tot 2021.
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In 2021 was 69% van de gecontroleerde bedrijven niet in regel, wat vergelijkbaar is 
met de voorgaande jaren. Vaak had een beperkt aantal afgedankte voertuigen de 
afvoertermijn overschreden, andere keren ging het over het illegaal depollueren en 
ontmantelen van afgedankte voertuigen zonder over een erkenning als centrum te 
beschikken. Veel van de gecontroleerde garages bewaren afgedankte voertuigen 
jarenlang op een onverharde ondergrond. Door de controles worden heel wat terreinen 
opgeruimd en komen de afgedankte voertuigen – zoals het hoort – terecht bij  
erkende centra.

Voornaamste overtredingen

De voornaamste overtredingen bij de controles voor afgedankte voertuigen betroffen 
in 2021:

• overschrijden wettelijke afvoertermijn afgedankte voertuigen (langdurige opslag),
• niet voldoen aan opslagvoorwaarden (niet op vloeistofdichte vloer),
• niet beschikken over een omgevingsvergunning voor opslag afgedankte voertuigen,
• ontmanteling afgedankte voertuigen zonder erkend centrum te zijn,
• afvalstoffenregister onvolledig of fout ingevuld.

De resultaten

De controles resulteerden in:

• 9 raadgevingen/informatieve e-mails, 
• 26 aanmaningsbrieven,
• 5 processen-verbaal, 
• 3 technische verslagen die als bijlage werden bijgevoegd bij een proces-verbaal 

van een andere toezichthoudende dienst,
• 3 bestuurlijke maatregelen, waarvan 1 met dwangsom.

In 2021 werden 4 erkende centra gecontroleerd tegenover 15 in 2020. Bij een aantal 
gecontroleerde schroothandels die actief zijn als erkend centrum werd dit gecombineerd 
met controle op de opslag van AEEA, omdat dit in 2021 hoge prioriteit kreeg.


