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WAAROM IS SORTEREN
BELANGRIJK?
Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen
gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van
economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden
daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer
beschikbaar in de economie.
Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden.
Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor
‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf
het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden
voor selectieve inzameling. Recycleerbaar afval dat
foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer
gerecycleerd worden.

CONTRACTVERPLICHTING: ZIE DOCUMENT OP PAGINA 3 & 4

VOLGENS DE WETGEVING DIENT
U IN TWEE GEVALLEN
UITDRUKKELIJK EEN CONTRACT
AF TE SLUITEN:

1
2

Een contract is verplicht als u restafval laat inzamelen. In het
contract moet staan hoe u de 24 verplichte afvalstromen zal
sorteren. Deze stromen mogen zeker niet in het restafval.
Een contract is ook verplicht als u meerdere verplicht te
sorteren afvalfracties in één container samen laat inzamelen
(bijvoorbeeld papier en karton samen met hout). Dat mag
enkel als het gaat om niet-gevaarlijke droge fracties die elkaar
niet vervuilen. Ook in dat geval moet er een contract zijn dat
heel duidelijk aangeeft over welke precieze droge
afvalstromen het gaat. De afvalstromen moeten dan achteraf
volledig worden uitgesorteerd en gerecycleerd. Het gaat dus
niet om een container met restafval waarin u alles deponeert.
Dat is niet toegelaten!

WAT VERWACHTEN 2
WIJ VAN JULLIE ?
Onderaan vinden jullie de
VLAREMA overeenkomst
bedrijfsafval. Vul het document
op pagina 3 & 4 in met jouw
bedrijfsnaam, officieel adres en
plaatsingsadres.

1

Type afval: overloop welke
afvalstromen er aanwezig zijn in
jouw bedrijf.

2 Het geproduceerde afval wordt

gescheiden opgehaald door:
- Transcoma
- Ander kanaal
- Nog te bepalen (afvalstromen die
in de toekomst kunnen
plaatsvinden.
Gelieve dit document in te vullen,
te ondertekenen en terug te
bezorgen binnen de veertien dagen
op sorteerplicht@transcoma.be

WAT ALS U UW AFVAL NIET SORTEERT?
Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de
milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen
boetes uit volgen.
Transcoma mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit
dat onder de sorteerplicht valt. Ook Transcoma kan controles en boetes krijgen.
Vanaf 2020 moet Transcoma de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en moeten wij u wijzen op fout
gesorteerd afval. Transcoma is ook verplicht sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan ook uw
container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

VLAREMA-overeenkomst bedrijfsrestafval (art. 6.1.1.4 VLAREMA) 3
In dit document verklaart u welke afvalstoffen u heeft en gescheiden laat inzamelen.
Naam afvalproducent : ...............................................................................Klantnummer : ..............................................
Officieel adres : ....................................................................................................................................................................
Plaatsingsadres : .................................................................................................................................................................
A) Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer (VLAREMA) bepaalt dat tenminste de
bedrijfsafvalstoffen vermeld in onderstaande tabel door de afvalstoffenproducent gescheiden aangeboden moeten worden en afzonderlijk
moeten gehouden worden bij de ophaling of inzameling. Deze verplichting is opgenomen in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.
Overzichtstabel van de verschillende selectief in te zamelen stromen en hun inzamelwijze:

1

Type afval: overloop welke afvalstromen er aanwezig zijn in jouw bedrijf. U vermeldt of de afvalstof ingezameld wordt door
Transcorol of via een ander kanaal;

2

Als er een afvalstroom in de toekomst zal plaatsvinden duidt je nog te bepalen aan.

Type afval:

Het geproduceerde afval wordt gescheiden opgehaald door:

1

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

2

Glasafval

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

3

Papier- en kartonafval

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

4

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

5

Groenafval

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

6

Textielafval

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

7

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

8

Afvalbanden

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

9

Puin

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

10

Afvalolie

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

11

Gevaarlijke afvalstoffen

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

12

Asbestcementhoudende afvalstoffen

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

13

Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

14

Afvallandbouwfolies

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

15

Afgedankte batterijen en accu's

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

16

PMD-afval

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

17

Houtafval (< kleiner dan 0.5 m³)

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

18

Metaalafval (< kleiner dan 0.3 m³)

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

19

Afgedankte matrassen

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

20

Recycleerbare harde kunststoffen

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

21

Geëxpaneerd polystyreen

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

22

Folies

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

23

Keukenafval en etensresten (4)

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

24

Levensmiddelenafval (4)

Transcoma

Ander kanaal

Nog te bepalen

B) De afvalstoffenproducent verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden door gebruik te maken van Transcoma
overeengekomen recipiënten.
C) Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de tabel, mag Transcoma ervan uitgaan dat
de selectieve bronsortering van de overeengekomen afvalstromen door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is.
D) De afvalstoffenproducent mag meerdere afvalfracties die in aanmerking komen voor hoogwaardige materiaalrecyclage, samenvoegen
in hetzelfde recipiënt, enkel indien het droge, niet-gevaarlijke afvalfracties zijn waarbij het samenvoegen van de fracties het uitsorteren en
de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert.

VLAREMA-overeenkomst bedrijfsrestafval (art. 6.1.1.4 VLAREMA) 4
Overzichtstabel van de verschillende fracties die in één recipiënt mogen
worden ingezameld:
3

Papier- en kartonafval

6

Textielafval

8

Afvalbanden

9

Puin

17

Houtafval (< kleiner dan 0.5 m³)

18

Metaalafval (< kleiner dan 0.3 m³)

19

Afgedankte matrassen

20

Recycleerbare harde kunststoffen

21

Geëxpaneerd polystyreen

22

E) Transcoma verbindt zich ertoe om deze fracties
volledig uit te sorteren met het oog op
materiaalrecyclage of hoogwaardige verwerking.
F) De afvalstoffenproducent erkent dat hij
voldoende en concreet geïnformeerd werd door
Transcoma over de wettelijke verplichtingen
aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in
VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als
producent op een efficiënte wijze zijn
verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in
VLAREMA
artikel
6.1.1.4.
1°.
De
afvalstoffenproducent verklaart het communicatie
materiaal tot de einddatum van het contract te
bewaren.

Folies
Gipskarton / gyproc

De afvalproducent: ......................................................

De afvalinzamelaar: Transcoma

Naam + voornaam: ......................................................

Naam + voornaam: Mommens Jimmy

Handtekening

Handtekening

Datum: ....../....../2022

Datum: ....../....../2022

Gelieve dit document in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen binnen de veertien dagen op
sorteerplicht@transcoma.be
(4) Bijlage keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval.
Sinds 01/01/2021 is deze selectieve inzamelplicht enkel van toepassing voor:
1.1 Bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden
worden geserveerd of bereid:
a) Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
b) Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25g erkende bedden;
c) Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
d) Penitentiaire centra;
e) Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers;
f) Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers;
g) Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
h) Feestzalen en polyvalente zalen et een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
i) Cateringbedrijven.
1.2 Super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van vierhonderd vierkante meter.
Vanaf 31/12/2023 geldt deze selectieve inzamelplicht voor elk bedrijf!
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GEMENGD BOUW-EN SLOOPAFVAL
Wat mag er in?
Puin
(steenpuin, metselwerken betonpuin)
Hout
Harde kunststoffen
(o.a. buizen PVC – PE,…)
Metalen
Gips (plaat/pleister/blokken)
Cellenbeton (Ytong)
Tegels
Niet teerhoudend asfalt
Niet teerhoudende roofing

Wat mag er niet in?
Gevaarlijke afvalstoffen (afval met
gevaarsymbolen, batterijen, spuitbussen,
lampen,…)
Oliën
Afgedankte elektronische en elektrische
apparatuur (AEEA)
Asbesthoudend afval
Glas
Grond
Teerhoudend asfalt
Treinbilzen
Restafval
PMD
Karton
Verpakkingsfolie
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals gedefinieerd in
het Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen
gescheiden aangeboden te worden.
Bovendien mogen er geen kleef- of
vloeistoffen in de containers gedeponeerd
worden

GEMENGD AFVAL
Wat mag er in?
Harde kunststoffen
(o.a. buizen PVC – PE,…)
Hout
Metalen

Wat mag er niet in?
Afgedankte elektronische en
elektrische apparatuur (AEEA)
Oliën
Asbesthoudend afval

Folies

Glas

Papier & karton

PMD

Afvalbanden

Puin

Textiel
Karton
Verpakkingsfolie
Niet teerhoudende roofing

Gevaarlijke afvalstoffen (volle en
lege verpakkingen, batterijen,
spuitbussen, lampen,…)
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals
gedefinieerd in het Besluit van de
Vlaamse Regering tot vaststelling
van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17
februari 2012, dienen gescheiden
aangeboden te worden. Bovendien
mogen er geen kleef- of vloeistoffen
in de containers gedeponeerd
worden

6

STEENPUIN
Wat mag er in?
Zuiver steenpuin
Metsel en betonpuin
Zand minder dan 30%
Dakpannen
Stabilisé

Wat mag er niet in?
Ytong, gips
Asbesthoudende producten
Roofing
Eternit afvoerbuizen
Pleisterafval max. van 10%

Chape

Andere verontreiniging zoals afval

Beton

Teerhoudende asfalt

Tegels

Wit-en bruingoed

Niet teerhoudende asfalt

Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals
gedefinieerd in het Besluit van de
Vlaamse Regering tot vaststelling
van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17
februari 2012, dienen gescheiden
aangeboden te worden. Bovendien
mogen er geen kleef- of vloeistoffen
in de containers gedeponeerd
worden

7

HOUT
Wat mag er in?
Massief hout onbehandeld
Sloophout
Hout van verpakkingsmateriaal
Houten pallets, kratten, kisten

Wat mag er niet in?
Vezelplaat met cementspecie
Metaaldelen groter dan 200x100x5 mm
Chemisch verontreinigd hout
Wortels en stronken

Triplex en multiplex

Geïmpregneerd hout en treinbiels

Hard en zachtboard

Hout afkomstig van brandschade

Vezelplaten

Papier en karton

Spaanplaat

Dakbedekking

Gebruikte houten meubelen
(geen rotan)

Kunststoffen en textiel
Zand, puin en grond
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals gedefinieerd
in het Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari
2012, dienen gescheiden aangeboden
te worden. Bovendien mogen er geen
kleef- of vloeistoffen in de containers
gedeponeerd worden
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GEMENGDE METALEN
Wat mag er in?
Ferro en non-ferro metaalafval
Ijzer

Wat mag er niet in?
Bruin- en witgoed
Chemisch vervuilde blikken

Staal

Printplaten

Zink

Spuitbussen

Aluminium
Koper
Lood
Elektrische kabels

Gasflessen
Transformatoren
Brandblussers
Metaalhoudende isolatiepanelen
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals
gedefinieerd in het Besluit van de
Vlaamse Regering tot vaststelling
van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17
februari 2012, dienen gescheiden
aangeboden te worden. Bovendien
mogen er geen kleef- of vloeistoffen
in de containers gedeponeerd
worden

9

PAPIER & KARTON
Wat mag er in?
Bont (= tijdschriften, kranten,
drukwerken, …)
Wit papier
Listing
Kleurarchieven
Lichtbruin karton
Overige verpakkingen die
uit papier en karton bestaan
Kraftkarton
Lichtgrijs gegolfd karton
Boeken
Omslagen
Papieren zakken
Fotokopieerpapier
Dossiers
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Wat mag er niet in?
Ander behandeld papier (karton voor
voeding of karton met liner)
Behangpapier
Vinylpapier
Tetraverpakking
Gecoat papier
Verpakkingsmateriaal of ander
vreemd materiaal (plastiek, hout, …)
Huishoudelijke tissues (zoals
keukenrol, zakdoekjes,
poetsdoekjes)
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals
gedefinieerd in het Besluit van de
Vlaamse Regering tot vaststelling
van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17
februari 2012, dienen gescheiden
aangeboden te worden.Bovendien
mogen er geen kleef- of vloeistoffen
in de containers gedeponeerd
worden

KUNSTSTOFFOLIES
Wat mag er in?
Deze verpakkingsfolie
verzamelen in grote
transparante 400 liter
plastic zakken

Wat mag er niet in?
Bindlint
Piepschuim
Vervuilde folie

Folie die gebruikt werd om
onder andere de volgende
materialen te verpakken:
bakstenen, dakpannen, hout, ...

Mouse
Bedrijfsrestafval en de 21
andere bedrijfsafvalstoffen,
zoals gedefinieerd in het
Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van
het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam
beheer van
materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17
februari 2012, dienen
gescheiden aangeboden te
worden.Bovendien mogen er
geen kleef- of vloeistoffen in
de containers gedeponeerd
worden
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RESTAFVAL
Wat mag er in?
Gemengd afval (bijv. hout, papier en
karton, kunststoffen, metalen, …) in de
mate dat het niet selectief in te zamelen is
De reststoffen zijn na sortering
niet meer recycleerbaar
Algemeen restafval
Alle afvalstoffen afkomstig uit de
dienstverlenende sector (winkels,
kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële
sector, die qua aard en samenstelling
overeenkomen met huishoudelijk afval
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Wat mag er niet in?
KGA (batterijen, verfblikken, oliën,
solventen, thinners, … en verpakkingen
hiervan)
Chemische afvalstoffen
Inert afval (zoals zand, steenpuin, …)
PMD
Medisch- en organisch afval
Banden
Rubberen transportbanden
Asbest
Slachtafval
Dierlijk mestafval
Slib
AEEA
Explosieve afvalstoffen
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals gedefinieerd in
het Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen
gescheiden aangeboden te worden.
Bovendien mogen er geen kleef- of
vloeistoffen in de containers gedeponeerd
worden

PMD
Wat mag er in?
Spuitbussen van voedingsmiddelen
en cosmetica
Schroefdoppen, kroonkurken en
deksels van flessen en bokalen
Aluminium bakjes

Wat mag er niet in?
Injectienaalden, baxters en ander
medisch afval
Verpakkingen van motorolie, verf, lak
en vernis
Aluminiumfolie

Plastic flessen en flacons van water,
melk, limonade, fruitsappen,
wasproducten en wasverzachters,
bleekmiddelen, producten voor bad en
douche, afwas- en
onderhoudsproducten

Verpakkingen die giftige producten
bevat hebben zoals: corrosieve
ontstoppingsproducten,
WC-ontkalkers of motorolie

Metalen verpakkingen van
drankblikjes, conservenblikjes,
spuitbussen van voedingsmiddelen en
cosmetica, schroefdoppen,
kroonkurken en deksels van flessen en
bokalen, aluminium bakjes

Alle andere plastic verpakkingen en
voorwerpen (bv. plastic potjes en
vlootjes, plastic zakken, folie, …)

Drankkartons Tetraverpakkingen (o.a.
melk, vruchtensappen, water, …)
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Piepschuim

Verpakkingen van pesticiden
(insecticide, onkruidverdelger,
mosbestrijder, rattenvergif, …)
Bedrijfsrestafval en de 21 andere
bedrijfsafvalstoffen, zoals gedefinieerd
in het Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari
2012, dienen gescheiden aangeboden
te worden.Bovendien mogen er geen
kleef- of vloeistoffen in de containers
gedeponeerd worden
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WAT NEEMT
TRANSCOMA NIET AAN?
Afvalolie
Gevaarlijke afvalstoffen
Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
Keukenafval en etensresten
Levensmiddelenafval

Mogelijke oplossingen vindt u bij collega's, containerparken,
huisvuilophaling (PMD), gemeentelijke ophaalrondes, ...
Voor verdere informatie kan u terecht bij Ovam.

