
 

  

Suez behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website 
www.suezbelgium.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren. 

Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst SUEZ naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen gevaarlijke 
en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:  

• voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;  

• voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse reger ing van 10 juli 1997 die een catalogus van afvalstoffen 
opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen; 

• voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 met 
inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wijzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens wijzigingen. 

 
 

 Verontreinigde folies  

 Vochtige en geurende folies 

 Folies besmeurd met van vreemde 

bestanddelen, zoals aarde, zand, touwen, 

netten, banden, … 

 Tuinbouwfolies 

o Aardbeifolie: grondfolie voor het 

weken van aardbeien, courgettes, … 

in open lucht 

o Grondbedekkingsfolie: loopfolie voor 

het bedekken van bodemoppervlak 

bij het opkweken van gewassen 

 Geo-textiel 

 Verontreinigde folie door sproeistoffen, 

oogstresten, organisch afval, aarde, 

restfractie, … 

 Windbreekdoeken, netten, insectengaas…. 

 Polypropyleen zakken (big bags) 

 Vezelversterkte folies 

 Pe-driptape (bevloeiingskanalen in folie) 

 

Landbouwfolie 

 Opgevouwen in pakketten van 

maximaal 50kg, al dan niet 

samengebonden door stretchfolie; 

proper, borstelschoon en droog  

Dikke folie (dikker dan 0,10 mm = 100 

micron) 

 Kuilfolie: folie, zwart/wit, voor het inkuilen 

en afdekken van kuilvoer  

 Serrefolie: transparante folie voor serres 

Dunne folie (< 100 micron) 

 Wikkel- en stretchfolie: rekfolie voor het 

balen van hooi, strooi, maïs … (wit, groen, 

zwart) 

 Tunnelfolie (transparant) 

 

 

Bovenstaande opsomming van 

toegelaten afvalstromen en hun 

afkomst is limitatief 

De afvalstof mag geen gevaarlijke 

afvalstoffen zoals chemicaliën, 

solventen, minerale olie (motorolie), 

verf, inkt … bevatten 


