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INHOUD
1. Erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en
vernietigen van afgedankte voertuigen
Als men voldoet aan de technische vereisten en administratieve vereisten voor de erkende
centra en dit geattesteerd werd door een onafhankelijke keuringsinstelling, kan men een
aanvraag indienen bij de OVAM tot erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen
en vernietigen van afgedankte voertuigen.
De erkenning blijft behouden voor onbepaalde duur als men:
▪

de taken reglementair uitvoert

▪

steeds blijft voldoen aan de erkennings- en gebruiksvoorwaarden

▪

jaarlijks een positief keuringsrapport van een opvolgingskeuring door een
onafhankelijke keuringsinstelling aan de OVAM voorlegt

▪

vijf jaar na het verlenen van de erkenning een positief keuringsrapport van een
initiële keuring door een onafhankelijke keuringsinstelling aan de OVAM voorlegt

▪

vijfjaarlijks een bewijs van goed zedelijk gedrag aan de OVAM voorlegt waaruit
blijkt dat men niet is veroordeeld voor een misdrijf dat door zijn aard de
beroepsethiek van het erkende centrum aantast.

Voldoet men hier niet aan dan kan de OVAM de procedure tot opheffing van de erkenning
opstarten.
De erkenning wordt van rechtswege opgeheven als het erkend centrum de activiteiten stopzet
of als de inrichting niet meer beschikt over een milieuvergunning voor de verwerking van
afgedankte voertuigen.

2. Administratieve vereisten erkende centra
Een erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte
voertuigen kan bekomen worden en behouden blijven als men o.a. voldoet aan de
administratieve vereisten en dit jaarlijks geattesteerd wordt door een onafhankelijke
keuringsinstelling. De voornaamste administratieve vereisten zijn:
▪

beschikken over de nodige milieuvergunning

▪

beschikken over en bijhouden van een afvalstoffenregister

▪

rechtspersonen zijn opgericht overeenkomstig de Belgische
vennootschapswetgeving

▪

de laatste 5 jaar niet veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat door zijn aard
de beroepsethiek van het erkende centrum aantast

▪

nuttige kennis of ervaring kunnen aantonen over de verwerking van afgedankte
voertuigen

▪

alle personen die de aircokoelmiddelen aftappen beschikken over een certificaat
dat de technicus kan bekomen na het volgen van een opleiding en het slagen
voor een theorie- en praktijkproef die georganiseerd worden door een erkend
opleidingscentrum.

▪

het End-of-life vehicle Monitoring System (EMS) correct gebruiken vanaf toegang
na erkenningverlening

▪

beschikken over een door de bevoegde overheid goedgekeurd werkplan

▪

beschikken over een bij de OVAM ingediend oriënterend bodemonderzoek

3. Technische vereisten erkende centra

Een erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte
voertuigen kan bekomen worden en behouden blijven als men o.a. voldoet aan de technische
vereisten en dit jaarlijks geattesteerd wordt door een onafhankelijke keuringsinstelling. De
voornaamste technische vereisten zijn:
▪

De plaatsen op het terrein voor opslag, depollutie, ontmanteling en vernietiging
van afgedankte voertuigen zijn uitgerust met een vloeistofdichte vloer met een
lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een koolwaterstofafscheider en
slibvangput. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd
als nodig is om de goede werking te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de 3 maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek
bijgehouden.

▪

Er is een overdekte installatie voor het uitvoeren van de depollutie- en
demontagehandelingen op de afgedankte voertuigen en voor het gescheiden
opslaan van de afgetapte vloeistoffen en gedemonteerde onderdelen.

▪

De opslag van de afgetapte vloeistoffen gebeurt in daarvoor bestemde gesloten
vaten of tanks geplaatst op een overdekte vloeistofdichte vloer uitgerust met een
opvangsysteem voor lekvloeistoffen. De vaten of tanks zijn voorzien van een
duidelijke vermelding van de inhoud en overeenstemmende gevaarssymbolen.

▪

De batterijen worden opgeslagen in een overdekte, zuurbestendige opvangbak
geplaatst op een vloeistofdichte vloer.

▪

Men beschikt over een mogelijkheid tot het vernietigen van de gedepollueerde en
gedemonteerde afgedankte voertuigen. Deze voorziening moet minstens het dak,
de voor- en achterkant kunnen pletten. Het is ook mogelijk hiervoor een contract
met een ophaler af te sluiten die de afgedankte voertuigen plet bij het opladen op
de vrachtwagen.

▪

Het wegen van de aangevoerde afgedankte voertuigen. Dit kan door het gebruik
van een eigen geijkte weegbrug of een eigen geijkt of gecalibreerd weegtoestel of
asweger. Het laadvermogen van de geijkte weegbrug of weegtoestel moet
minstens 3,5 ton bedragen. Een contract aangaan voor het gebruik van een
weegbrug in de nabije omgeving is ook mogelijk. De weging van de afgevoerde
afgedankte voertuigen kan ook door de verdere verwerker gebeuren.

▪

De nodige informatica-configuratie om de extranettoepassing End-of-life vehicle
Monitoring System (EMS) van Febelauto te kunnen gebruiken

4. Contacten
Erwin Appeltans (OVAM)
Tel 015/284.267
erwin.appeltans@ovam.be
Febelauto - Beheersorganisme voor afgedankte voertuigen
Tel 02 681 08 84
info@febelauto.be
http://www.febelauto.be
SGS Belgium NV - Onafhankelijke keuringsinstelling
Polderdijkweg 16, Haven 407
2030 Antwerpen
Tel 03 545 87 50
Gsm 0476 96 73 90
jeroen.vanacker@sgs.com
http://www.sgs.be
Vinçotte NV - Onafhankelijke keuringsinstelling
Jan Oielslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Evert Vermaut
Tel 02 674 51 92
Gsm 0490 58 10 44
evermaut@vincotte.be
Serge Van Gestel
Tel 02 674 57 46
Gsm 0475 77 24 25
svangestel@vincotte.be
http://www.vincotte.be

