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Vraag:
Kunt u mij zeggen waar ik volgens de wet mijn medisch afval afkomstig van mijn landbouwbedrijf moet
laten?

Antwoord:
Het medisch afval wordt ingedeeld in risicohoudend medisch afval (RMA) en niet-risicohoudend
1,2
medisch afval (NRMA) .
Het risicohoudend materiaal moet worden opgehaald door een erkend inzamelaar (zie hieronder) en
erna worden verwerkt. Bepaalde vaste niet-risicohoudende materialen mogen met het bedrijfsafval
worden opgehaald. Voor het risicohoudend medisch afval dient u een contract af te sluiten met een
3
milieubedrijf dat is vergund voor het inzamelen van risicohoudend medisch afval . Dit bedrijf kan u de
vaten leveren voor het opslaan van het RMA en komt dit afval ophalen. In bepaalde gemeentes kan u
als landbouwer in het containerpark terecht met uw afvalstoffen (bv. RMA). Tegen betaling wordt dit
RMA dan ingezameld en verwerkt. U kan bij uw gemeente (milieudienst) informeren met welke
afvalfracties u er terecht kan en tegen welke voorwaarden. Ook uw dierenarts (met wie u een
bedrijfsbegeleidingsovereenkomst heeft afgesloten) kan u adviseren waar u best terecht kan met uw
medisch afval.
Op de OVAM-website vindt u een lijst met de geregistreerde vervoerders van afvalstoffen en een lijst
met de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars.
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Als afvalstoffenproducent (m.a.w. ook als landbouwer) moet u een afvalstoffenregister bijhouden. Dit
register vult u minstens maandelijks in en houdt u gedurende 5 jaar bij op uw bedrijf.
Wat is RMA? Risicohoudend materiaal zijn afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat ze
een microbiologische of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich kunnen
meebrengen, of afvalstoffen die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen.
Bijvoorbeeld: o.a. bloed- en derivaten, scherpe voorwerpen en afval afkomstig van de geneeskundige
behandeling (bv. geneesmiddelenrestanten) van dieren besmet met een ziekte waarvan de wijze van
overdracht niet bekend is.
Wat is NRMA? Niet- risicohoudend medisch afval zijn afvalstoffen die geen bijzonder risico inhouden
en die door hun aard vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, maar door hun samenstelling
of waardebeleving niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
Bijvoorbeeld: spuiten zonder naald, lege infusen en infuusleidingen, sondes, wegwerphandschoenen
en lichaamsvochten (uitz. bloed- en bloedderivaten)
Hoe RMA en NMRA verpakken?
- Vast niet-risicohoudend medisch afval kan samen
bedrijfsafvalstoffen worden verzameld en afgegeven.
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http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding-beheer-medische-afvalstoffen-2015-DEF.pdf
VLAREMA: http://afss.emis.vito.be/afvalstroom/medisch-afval#group_description
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- Risicohoudend medisch afval en vloeibaar en pasteus niet-risicohoudend medisch afval moet
worden verzameld in:



Een kunststof (geel) vat van max. 60 liter
Kartonnen dozen met kunststof gele binnenzak van max. 50 liter voor droog RMA,
uitgezonderd scherpe voorwerpen en pasteuze of vloeibare afvalstoffen

Scherpe voorwerpen moeten worden verpakt in een kunststof recipiënt van max. 10 liter
(naaldcontainer) of een kunststof vat van max. 60 liter. Deze naaldcontainers kunnen dan op hun
beurt geplaatst worden in een kunststof vat van 60l of een kartonnen doos van max. 50 liter, zodat de
container niet kan verschuiven tijdens transport.
Ophalen en inzamelen
Opmerking: medisch afval mag niet verkleind worden. Glazen flesjes en bokalen mogen bijvoorbeeld
niet gebroken worden.
Voorwaarden bij de opslag en het inzamelen:
-

-

-

Respecteer het maximaal toegelaten gewicht aan afval per verpakking, zodat stapeling van de
verpakkingen mogelijk is en lekkages, scheuren,… worden voorkomen.
Afsluiten van de recipiënten volgens de instructies van de leverancier
Regelmatig reinigen en ontsmetten van interne transportmiddelen en opslagruimtes
De inzamelplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden, dieren en ongedierte
De inzamelplaats is eenvoudig en efficiënt te reinigen, te desinfecteren en te verluchten
Elk recipiënt in de inzamelruimte en in de container moet intact blijven. Beschadigde
recipiënten
moeten
op
veilige
wijze
worden
overgebracht
in
aangepaste
bergingsverpakkingen
De recipiënten moeten zo gestapeld worden dat ze niet omvallen en dat ze gemakkelijk, snel,
veilig en met een minimum aan manipulatie door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar kunnen worden geladen
De vloeren en wanden van de inzamelplaats zijn vloeistofdicht, bestand tegen
ontsmettingsmiddelen, voldoende effen en gemakkelijk afwasbaar
Het lokaal is aan de buitenzijde voorzien van de vermelding «inzamelruimte voor
risicohoudend medisch afval – toegang verboden voor onbevoegden», samen met het logo
van risicohoudend medisch afval. Die vermelding is in zwarte, duidelijk leesbare drukletters op
een gele achtergrond aangebracht.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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