
 

 

 

 

Communicatie naar zorginstellingen  

ONDERWERP : CORONAVIRUS : Beheer van speciale afvalstoffen van 
activiteiten in de gezondheidszorg gedurende de sanitaire crisis. 

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin ons land zich nu bevindt, heeft de minister 

van Leefmilieu maatregelen getroffen om het beheer van speciale afvalstoffen van de 

gezondheidszorg aan te passen. 

Let op, deze bepalingen hebben alleen betrekking op de speciale afvalstoffen afkomstig 

van de Covid-19 zorgeenheden. De speciale afvalstoffen afkomstig van andere 

zorgeenheden moeten beheerd worden volgens de wetgeving die van toepassing is. 

Welke verpakkingen zijn toegelaten voor de speciale afvalstoffen geproduceerd in de 

« Covid-19 » zorgeenheden ?  

Alle verpakkingen toegelaten door het Besluit van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 23 maart 1994 betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig 
van activiteiten in de gezondheidszorg, met name:  

a) harde verpakkingen: plastieken recipiënt met een maximale inhoud van 60 l, 
definitief afsluitbaar, UN 3291 erkend, 

b) half harde verpakkingen: plastieken zakken aangebracht binnenin een verpakking in 
karton, UN 3291 erkend, 

c) plastieken zakken, geplaatst in vervoercontainers, UN 3291 erkend. 

Bij gebrek, mogen de volgende verpakkingen eveneens gebruikt worden  

d) standaard dekselvaten met volledige opening (60 – 120 l), UN 3291 erkend. 

Alle maatregelen moeten genomen worden opdat de vaten niet gemakkelijk geopend kunnen 
worden. Meer bepaald, moeten de alternatieve vaten zoals vermeld onder punt d) afgesloten 
kunnen worden met een spanrand of een gelijkwaardige afsluiting. 

Het is nodig om de uitbaters van de verbrandingsinstallaties te raadplegen om na te gaan 
of de huidige verbrandingsprocedures kunnen worden gehandhaafd, in het bijzonder 
voor de vaten vermeld onder punt d). 

 

Hoe moeten de afvalstoffen geproduceerd in de « Covid-19 » zorgeenheden worden 

gesorteerd ?  

Het is toegelaten de volgende afvalstoffen te beschouwen als niet speciale afvalstoffen :  

 niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals handschoenen, 

maskers, schorten, mutsen; 

 voedselresten; 

 wegwerpgordijnen; 

 afval van papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van de patiënt en met 

uitzondering van papieren zakdoeken; 

 afval van allerlei verpakkingsmaterialen. 



Deze afvalstoffen mogen beheerd (verpakt, ingezameld en verwerkt) worden als niet 

speciale afvalstoffen, conform de wetgeving die van toepassing is. 

 

Welke etiketten moeten aangebracht worden op deze verpakkingen ?   

Voor het geheel van de verpakkingen wordt gevraagd om de etiketten vereist door de 
wetgeving aan te brengen. 

 

******* 

 

Er wordt gevraagd om deze bovenvermelde maatregelen nauwgezet te respecteren.  

Leefmilieu Brussel zal de aanbevelingen en uitzonderlijke regels die van toepassing zijn, 
publiceren op de website   

- https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/coronavirus-

afvalbeheer 

 

******* 

Gelieve voor vragen over deze maatregelen contact op te nemen met: 

Leefmilieu Brussel  

Havenlaan 86 C/3000 
1000 Brussel  
 
Contact: 
Bérengère Paternostre  
bpaternostre@leefmilieu.brussels 
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