
 

  

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 regering 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. 

 
 

 Vervuild papier of karton (bv door voedsel- 

en/of olieresten) 

 Geplastificeerd of gelamineerd papier of 

karton 

 Kartonnen verpakkingen die voedsel of 

chemische stromen hebben bevat 

 Siliconepapier 

 Hygiënepapier (papieren handdoeken, 

servetten, zakdoeken, …) 

 Hout, strapbandjes, mousse, glas, afval, 

harde plastics, plastic folie, … 

 Wallonië: kokers 

Papier & Karton  

Bovenstaande opsomming van 

toegelaten afvalstromen en hun 

afkomst is limitatief 

 Schrijfpapier 

 Fotokopieerpapier  

 Computer listing 

 Drukwerk 

 Kranten 

 Kartonnen mappen (< 180 gr) 

 Steekkaarten  

 Reclamedrukwerk, 

 Tijdschriften 

 Karton 

 Enkel Vlaanderen en Brussel: kokers (met 

een max. 30 % van het inzamelrecipiënt) 

 

De afvalstof mag geen gevaarlijke 

afvalstoffen zoals chemicaliën, 

solventen, minerale olie (motorolie), 

verf, inkt … bevatten 


