
Afval in uw bedrijf sorteren is goed. Vermijden er te produceren is nog beter. Deze fiche helpt u om het afval te beperken dat u 

produceert of veroorzaakt via de diensten die u levert of de goederen die u vervaardigt. Is het mogelijk om afval te verminderen? 

Jazeker, het is makkelijk en kan vaak zonder investering. U kunt de hoeveelheid geproduceerd afval verminderen of het afval min-

der gevaarlijk maken. Een klein overzicht van de problematiek, met om te beginnen enkele voorbeelden van wat u kunt doen.

Hoe zijn afval beperken 
Eco-ontwErp En EcobEhEEr in bEdrijvEn

▼ ▼

INFO 02 775 75 75 - WWW.LEEFMILIEUBRUSSEL.BE

professionelen

Archieven
•  Hergebruik  

de mappen en 
opbergmappen 
na het opruimen 
van uw archieven

•  … .

Garage
•  Hergebruik doeken en 

mengpotten om verven  
te bereiden

•  Voorzie in aangepaste 
doseringen vernis of 
verf

•  … .

Kantoren
•  Om de papierberg te verminderen: 

plaats polyvalente printers, stel 
dubbelzijdig afdrukken standaard in, 
digitaliseer uw informatiestromen,  
leid uw personeel op

•  Denk na over het eco-ontwerp van  
uw producten en hun verpakkingen  
(zie kadertje)

• …

Keuken
•  Vermijd verpakkingen  

(kies voor bulk, herbruikbaar 
vaatwerk, kraantjeswater, …)

•  Voer een sensibiliserings- 
en beheerssysteem in om 
voedselverspilling  
te minimaliseren

•  … .

Lokaal voor 
onderhoudsmateriaal
•  Gebruik microvezels en 

herbruikbare doekjes
•  Gebruik herbruikbare bussen
•  … .

Bouwwerkzaamheden
•  Geef voorkeur aan renovaties 

in plaats van aan nieuwbouw
•  Gebruik producten uit  

het circuit van recyclage en 
hergebruik

•  Kies onderhoudsvriendelijke 
materialen die makkelijk  
te herstellen, herbruikbaar  
en recycleerbaar zijn

•  … .

Werkplaats (uw productieketen)
•  Tijdens uw aankopen: vermijd 

producten met solventen, gebruik liever 
geconcentreerde producten in grote, 
herbruikbare, duurzame, natuurlijke 
verpakkingen, onderhandel met uw 
leveranciers om minder te verpakken, …

•  Optimaliseer uw productieprocessen en 
minimaliseer zo grondstoffen en restafval

•  Hergebruik solventen van 
schoonmaakbeurten, uw industriële 
verpakkingen, … 

•  … .

Verkoopszaal
•  Bied drank aan in herbruikbare  

kopjes en glazen
•  Neem een kleiner formaat  

van kasticket en geef het  
kasticket op vraag

•  Bied uw klant niet systematisch 
een zakje aan de kassa aan

•  Gebruik voor het vervoer van  
goederen europalletten.  
Met hun standaard formaat is 
terugname gemakkelijker

•  Hergebruik de verpakkingen  
van leveringen

•  … .



De Brusselse bedrijven produceren 1.750.000 ton afval per jaar.

Ve
ra

nt
w

. u
itg

.: 
Le

ef
m

ilie
u 

B
ru

ss
el

 -
 J

.P
. H

an
ne

qu
ar

t e
n 

E
. S

ch
am

p 
- 

G
ul

le
de

lle
, 1

00
 -

 1
20

0 
B

ru
ss

el

eco-ontwerp of ecobeHeer?  

U kan uw afval op 2 wijzen aanpakken: 

Via ecobeheer: doel is de hoeveelheid en/of de schadelijkheid van het 

afval dat gepaard gaat met het geheel van uw activiteiten in te perken, 

bijvoorbeeld door multifunctionele printers op het netwerk te installeren 

of de werknemers aan te sporen kraantjeswater te drinken.

Via eco-ontwerp: doel is vanaf het ontwerp van uw producten de 

impact op het leefmilieu in te perken. Deze werkwijze houdt rekening 

met de volledige levenscyclus van uw product en met alle milieucriteria: 

verbruik van grondstoffen, lozingen, waaronder de productie van afval ...

waarom afval verminderen?

1.  Om te snoeien in uw productiekosten, in uw kosten voor 

afvalverwijdering

2. Omdat het soms gemakkelijk te realiseren is

3. Om vooruit te lopen op de wetgeving

4.  Om in te spelen op de kwaliteitseisen en de gevoeligheden van uw 

klanten, leveranciers, …

5. Om uw milieubewuste bedrijfsimago te verbeteren

de wetgeving inzake afval is op maat 
van de bedrijven gesneden

Afvalproductie en -beheer is gebonden aan verschillende wetten. Zo 

moet een bedrijf dat jaarlijks meer dan 100 ton verpakkingen op de 

Belgische markt brengt om de drie jaar een preventieplan voorleggen. 

Een andere wet betreft de verplichting tot gratis terugname van bepaald 

afval. Voor batterijen, banden, geneesmiddelen, elektrische en elektro-

nische toestellen, olie, … kunt u uw leverancier verplichten tot gratis 

terugname.

afvalproductie per sector

In Brussel is de bouwsector verantwoordelijk voor het grootste 

aantal ton afval. De productie van 650.000 ton per jaar bestaat uit 

puin, aarde, plaveien, lambriseringen, glas, … . Het kantoorafval houdt  

voornamelijk papier in. Ter vergelijking: de Brusselse gezinnen produce-

ren per jaar ongeveer 400.000 ton afval (de hier aangehaalde cijfers zijn 

ramingen).

europese week van  
de afvalvermindering

Elk jaar wordt de laatste week van november  

de « Europese Week van de afvalvermindering »  

gehouden. De gelegenheid bij uitstek om acties 

voor minder afval op te zetten of initiatieven die  

men op dit vlak al gerealiseerd heeft in de kijker te 

zetten. Met als toetje: een Europese prijs voor het 

beste project en de bijhorende zichtbaarheid. Wenst 

u deel te nemen aan de volgende editie? Neem dan 

contact op met ons!

wat doet u met Het overblijvende afval?

Hebt u geprobeerd om uw afval tot een minimum in te perken? Proficiat. 

Maar alles heeft zijn grenzen: u blijft altijd en onvermijdelijk zitten met 

afval dat u dient te verwijderen. Meer info: www.leefmilieubrussel.be > 

Professionelen > Erkende en geregistreerde ondernemingen

meer info  op www.leefmilieubrussel.be

• Ideeën om afval in uw sector te beperken

•  Info over bijzonder afval: papier, geneesmiddelen, batterijen, banden, 

oliën, elektrische en elektronische toestellen, afgedankte voertuigen … 

• De wetgeving over het afvalregister en over gevaarlijk afval

• Een gids om bouwafval te beperken

• Info over het vervoer van afval

• Sensibiliseringstools om uw papierverbruik te beperken

zij deden Het

Radisson BLU Royal hotel

Kerstin Isselhorst, verantwoordelijke ontbijt: « Naast de installatie 

van waterfonteinen in de eetzaal en het afschaffen van aparte ver-

pakkingen bij het ontbijt, sensibiliseren we onze leveranciers om hun 

verpakkingen terug te nemen. Ze plaatsen hun producten in plastic 

bakken op de loskade en nemen hun verpakkingen terug mee. Dit 

heeft hen ertoe aangezet om hun producten anders te verpakken en 

heeft ons de kans gegeven om de stockeerzone in te krimpen en om 

te besparen op de aankoop van palletten of dozen. Het is bovendien 

gemakkelijker voor het personeel, ze hoeven de verpakkingen niet 

meer te openen. »

Garage Telle père Telle fils, Elsene

Marc Vandenplas: « We hebben een biologische fontein geïnstalleerd. 

Door de werking van bacteriën worden oliën, vetten en andere vuilig-

heid voortdurend geregenereerd. De bacteriën voeden zich met vetten, 

zetten ze om in water en het water wordt door verdamping verwijderd. 

Dat is zeer doeltreffend en we hebben ons afval en ons elektriciteits-

verbruik sterk teruggeschroefd. De kostprijs? Slechts 2.000 euro. »

Vivaqua

Marie-Eve Deltenre: « In ons overheidsbedrijf voelt de meerderheid 

van de medewerkers zich betrokken bij onze initiatieven voor afval-

vermindering. Ze raadplegen de verantwoordelijke personen en rea-

geren op positieve wijze op de keuzes. Intern leveren we bijvoorbeeld  

in de mate van het mogelijke in bulk of in hergebruikte verpak-

kingen. De informatisering van het systeem van de meterstanden 

voor het water zou een besparing van 500.000 bladen papier per jaar 

moeten opleveren. En we recupereren restafval van gebruikte buizen 

bij grote bouwwerkzaamheden om bij kleinere werven te gebruiken. »

Bouw- en sloopafval
Industrieel afval
Kantoorafval
Afval van handelszaken
Afval van de transportsector
Afval van activiteiten uit de gezondheidszorg

10 000 T

137 000 T

123 000 T 650 000 T

500 000 T

100 000 T

80 000 T

40 000 T

40 000 T

35 000 T
35 000 T

Horeca-afval
Afval van scholen
Schoonmaakafval
Verbrandingsresten
Bagger - en ruimingsslib

Met de financiële 
steun van de Europese 
Commissie


