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1. Identificatie van de inrichting
Algemeen:
Naam bedrijf

RecuPbat

Rechtsvorm

bvba

Bedrijfsactiviteit

Opkopen, verkopen en vervoer van gevaarlijke afvalstoffen (batterijen)

Aantal werknemers

1

Ondernemingsnummer

BE0500.685.789

NACE-code

38.120

Contactpersoon

Jeroen Vanderwerff

Milieucoördinator

Hugo Vanderputten

Aangesteld sedert

1/11/2013

Exploitatie:
Straatnaam

Nieuwe Westweg

Nummer

10 (kaai 746)

Postnummer

2040

Gemeente

Antwerpen

Telefoonnummer

03 772 33 72

Faxnummer

/

Kadastrale ligging der percelen:
Provincie

Antwerpen

Gemeente

Antwerpen

Afdeling

18

Sectie

C

Perceelnummers

137C

Grootte

864 m (Hal B)

2
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2. Overzicht vergunningen
2.1.

Milieuvergunningen

Tot op heden werden er met betrekking tot de voormelde exploitatie volgende vergunningen
afgeleverd:
 Besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen dd. 21/03/2013 waarbij een
vergunning werd verleend strekkende tot de exploitatie van een inrichting voor de open overslag van loodaccu’s en schroot.

Vergunning vervalt op 21 maart 2033.

In hiernavolgende tabel worden de heden vergunde rubrieken/activiteiten weergegeven:
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VLAREM
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

VERGUNDE SITUATIE

KLASSE

2.1.2.b

Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking
verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton
voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld sub c)
kunnen bevatten

De op- en overslag van max. 500 ton loodaccu’s

1

2.2.1.c.2

Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een
opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

De opslag en sortering van max. 180 ton ferro- en
non-ferroschroot

1

Tabel: Overzicht van de vergunde activiteiten
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2.1.1. Bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden
NVT

2.1.2. Afwijkingen




In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§2 van Vlarem II dient geen
weegbrug te worden geïnstalleerd, maar wordt de weegbrug van een nabij gelegen
inrichting gebruikt.
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II mag de
afvalstoffenaanvoer plaatsvinden tussen 5u en 22u.
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§5 van Vlarem II dient geen
groenscherm te worden aangelegd rondom de randen van de inrichting.

2.1.3. Lopende procedures
Geen

2.1.4. Planning 2016
Melding brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (klasse 3). Opname rubrieken
17.3.2.1.1.1°b) en 6.5.1°.

2.2.

Bouwvergunningen

De groep Bolckmans (COSMOS NV) verhuurt een loods (hal B) aan RecuPbat bvba. De
milieucoördinator is niet op de hoogte welke bouwvergunningen de verhuurder in het bezit
heeft.

2.2.1. Lopende procedures
Geen

2.2.2. Planning 2016
Geen

2.3.

Erkenningen en registraties

2.3.1. Overzichtstabel
GEWEST

ERKENNING

Vlaams Gewest

IHM

van

GELDIG TOT
gevaarlijke

en

niet

gevaarlijke

afvalstoffen

10/12/2022

(Registratienummer: 112006; 17 04 09* vetlood, 16 06 01* lood
accu’s)

Registratie vervoerder van afvalstoffen

10/12/2022

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen

11/02/2017

Waals Gewest

Collecteur de déchets dangereux

(Nr: AGR/DD/001220892)

12/11/2017

(Nr: OWD/RECUPBAVG1/14/29889/C/DD ; 16 06 xx, 16 06 01)

2.3.2. Lopende procedures
Geen
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2.3.3. Planning 2016
Geen

3. Aangiftes
3.1.

IMJV-aangifte

Artikels 3.5.1. tot 3.5.3. van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid stellen dat de
Vlaamse regering de categorieën van inrichtingen aanwijst waarvan de exploitanten gehouden
zijn om jaarlijks een milieujaarverslag te sturen. De betreffende bedrijven moeten een aangifte
invullen waarbij zij gegevens verstrekt met betrekking tot de gemeten of berekende emissies
of immissies.
Sinds het decreet van 6 februari 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende het
meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende
milieuvergunning wordt ook de afvalstoffenmelding gedaan via het Integraal Milieujaarverslag
(kortweg IMJV).
RecuPbat bvba werd in 2015 niet door de OVAM geselecteerd om haar bedrijfsafvalstoffen te
melden.
Er werden geen bedrijfsafvalstoffen geproduceerd in 2015.

3.2.

Verpakkingsafval

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord verpakkingsafval (SA) dient RecuPbat bvba niet
te worden beschouwd als een verpakkingsverantwoordelijke
Ter info:
Het wettelijk kader waarin Val-I-Pac handelt is het Samenwerkingsakkoord betreffende de
preventie en het beheer van het verpakkingsafval. Deze wetgeving is de omzetting van de
Europese richtlijn 94/62/CE naar Belgisch recht. Het akkoord richt zich tot de ondernemingen
die beschouwd worden als verpakkingsverantwoordelijke en heeft betrekking op alle
huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die op de Belgische markt gebracht worden.
De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) werd door de gewesten opgericht en ziet erop
toe dat de doelstellingen van het Samenwerkingsakkoord worden nageleefd zowel door de
verpakkingsverantwoordelijken als door de erkende organismen (Valipac en Fost Plus). De
erkenning van Fost Plus heeft betrekking op de huishoudelijke verpakkingen (primaire
verpakkingen van huishoudelijke producten, multipacs en serviceverpakkingen), terwijl Valipac
erkend is voor de bedrijfsmatige verpakkingen.
Het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval werd
op 04 november 2008 gesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en is van toepassing in heel België en op alle verpakkingen die in
België op de markt worden gebracht. Het samenwerkingsakkoord verplicht alle verpakkingsverantwoordelijken tot:
1. De terugnameplicht: de verpakkingsverantwoordelijke moet jaarlijks een percentage voor
recyclage en/of nuttige toepassing behalen voor de verpakkingen van de producten die op
de Belgische markt worden gebracht. De terugnameplicht kan individueel of collectief
voldaan worden. De collectieve terugnameplicht gebeurt via een erkend organisme (hier:
Valipac).
2. De informatieplicht: de verpakkingsverantwoordelijke moet de overheid jaarlijks
informeren over de op de markt gebrachte verpakkingen en de behaalde
recyclagepercentages. Op deze manier wordt bewezen dat de doelstellingen van het
Samenwerkingsakkoord worden bereikt. Door aan te sluiten bij Valipac voldoet men aan
deze informatieplicht voor bedrijfsmatige eenmalige en herbruikbare verpakkingen.
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3. Het preventieplan: De verpakkingsverantwoordelijke die jaarlijks meer dan 300 ton
eenmalige verpakkingen op de markt brengt alsook elke verpakkingsverantwoordelijke die
voor minstens 100 ton eenmalige verpakkingen bestemd voor de Belgische markt verpakt
of laat verpakken in België 300 ton moet om de 3 jaar een algemeen preventieplan
opstellen. De onderneming kan dit zelf opstellen of hulp inroepen bij haar federatie
We onderscheiden momenteel 4 types verpakkingsverantwoordelijken:
Type A: Elke persoon die producten heeft doen verpakken in België of ze zelf heeft verpakt
met het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan (VVA);
Type B: In het geval de producten die in België op de markt gebracht zijn, niet in België
werden verpakt, elke persoon die de verpakte producten heeft laten invoeren of die ze zelf
heeft ingevoerd en die deze goederen niet zelf ontpakt of verbruikt (VVB);
Type C: Voor wat betreft verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong van producten die niet
vallen onder type A of type B, elke persoon die de verpakte producten op het Belgisch
grondgebied ontpakt of verbruikt en die daardoor verantwoordelijk wordt geacht voor het
verpakkingsafval dat ontstaat (VVC);
Type D: Voor wat betreft serviceverpakkingen, in afwijking van het voorgaande, elke persoon
die deze serviceverpakkingen in België produceert met het oog op het op de Belgische markt
brengen ervan, alsook elke persoon, wanneer de serviceverpakkingen niet in België worden
geproduceerd, die ze in België heeft ingevoerd met het oog op het op de Belgische markt
brengen ervan, of elke persoon die de serviceverpakkingen invoert en ze zelf in België op de
markt brengt, weze hij een kleinhandelaar of niet (VVD);

3.2.1. Aangifte
NVT

3.2.2. Het algemeen preventieplan
Het nieuwe Samenwerkingsakkoord (BS 04/12/2008) heeft de drempel veranderd vanaf
wanneer de bedrijven verplicht zijn om een preventieplan in te dienen.
Elk bedrijf dat voor minstens 300 ton verpakkingsafval per jaar verpakkingsverantwoordelijk is, alsook elk bedrijf dat voor minstens 100 ton verpakkingsafval
verpakkingsverantwoordelijke type A is, is wettelijk verplicht om een 3-jaarlijks
preventieplan in te dienen bij de IVC.
NVT

3.2.3. Controle op de aangiftes/ recyclagepremies/ containerpremies
NVT

3.3.

Heffing op de waterverontreiniging

NVT
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4. Periodieke controles, keuringen en onderzoeken
4.1.

Emissiemetingen

NVT

4.2.

Technisch onderhoud op verwarmingstoestellen

NVT

4.3.

Verwarmingsaudit

NVT

4.4.

Koelgroepen & Airco’s

NVT

4.5.

Elektrische installaties (L.S. en H.S.)

De elektrische installatie H.S. en L.S. werd in 2015 gekeurd.

4.6.

Weegbruggen

Er wordt gebruik gemaakt van de weegbrug van een naburig bedrijf.

4.7.

Snelblusapparaten en (automatische) CO2-beveiliging

De blusmiddelen worden jaarlijks gekeurd door de firma Avotex bvba.
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5. Milieudomeinen
5.1.

Bodem

5.1.1. Bodemonderzoeken
Op de terreinen van RecuPbat bvba, gelegen langsheen de Nieuwe Westweg 10 hebben
heden volgende Vlarebo- activiteiten plaats:
NUMMER

INRICHTING OF ACTIVITEIT

CATEGORIE

2.1.2.b

Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking
verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton
voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld sub c)
kunnen bevatten. (De op- en overslag van max. 500 ton
loodaccu’s)

A

2.2.1.c.2

Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een
opslagcapaciteit van meer dan 100 ton.(De opslag en
sortering van max. 180 ton ferro- en non-ferroschroot)

B

Tabel: Overzicht van de Vlarebo-activiteiten

Verklaring van de lettercodes aangegeven in de kolom “categorie”:
CATEGORIE

ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK VERPLICHT

O

Bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening

A

Bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening en om de 20 jaar

B

Bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening en om de 10 jaar
Tabel: Verklaring van de lettercodes

OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKSDADEN
Er werd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 07/12/12.
In de geanalyseerde bodem- en grondwatermonsters worden de richtwaarden en de 80%waarden van de omgerekende bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype V niet
overschreden.

5.2.

Energie

5.2.1. Energieplanning voor ingedeelde energie intensieve inrichtingen
Overeenkomstig het besluit “energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve
inrichtingen” van de Vlaamse regering dd. 14 mei 2004 (BS dd. 17/06/2004) dienen
bedrijven:
 bij de vergunningsaanvraag voor een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijks
energiegebruik van tenminste 0,1 PetaJoule
of


bij een vergunningsaanvraag tot verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks
energiegebruik van tenminste 0,1 PetaJoule voor zover deze de voor het
energiegebruik relevante onderdelen van de inrichting betreft en waarvoor op grond
van artikel 6bis een vergunning overeenkomstig de artikelen 5 en 6 dient te worden
aangevraagd
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een energiestudie toe te voegen, zoals bedoeld in hoofdstuk I en II van het besluit inzake
energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen:


bij de vergunningsaanvraag voor de hernieuwing van een vergunning van een inrichting
met een totaal jaarlijks energiegebruik van tenminste 0,1 PetaJoule wordt een
energieplan gevoegd, zoals bedoeld in hoofdstuk I en II van het besluit inzake
energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen.

Daarnaast stelt hoofdstuk 4.9 Energieplanning (Bijlage aan Vlarem Titel II) dat alle
ingedeelde inrichtingen met een totaal energiegebruik van tenminste 0,5 PetaJoule per jaar
vóór 1 juli 2005 in bezit dienen te zijn van een energieplan dat conform is verklaard
overeenkomstig de bepalingen uit artikels 3, 4, 5 en 6 van het besluit inzake
energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen. Dit plan wordt op de
inrichting ter inzage gehouden van de toezicht houdende diensten.
Het energieverbruik van RecuPbat bvba is verwaarloosbaar.
Besluit
Het primair energiegebruik bij RecuPbat bvba in 2015 is praktisch nihil, dus uiteraard ruim
onder de 0,1 PetaJoule-drempel. Het besluit “energieplanning voor ingedeelde energieintensieve inrichtingen” is hierdoor niet van toepassing op de activiteiten van RecuPbat bvba.

5.3.

Gevaarlijke stoffen

5.3.1. Verplichtingen in verband met REACH/CLP
NVT

5.3.2. Asbestinventaris
NVT
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5.4.

Afval

5.4.1. Werkplan
Op 8 mei 2013 werd het werkplan van RecuPbat bvba goedgekeurd door de afdeling
milieu-inspectie van de provincie Antwerpen. Sedertdien zijn er geen wijzigingen meer
geweest die noodzaakten dat een nieuw werkplan zou moeten worden opgesteld.

5.4.2. Het kwaliteitsborgingssysteem
Het kwaliteitssysteem IHM gevaarlijke stoffen werd geïmplementeerd op 28/05/2013.
De KBS-audit werd uitgevoerd door KIWA in februari 2015. Verslag werd doorgestuurd
naar OVAM. Tot op heden nog geen reactie van OVAM mogen ontvangen.

5.4.3. Borgstellingen/Bankgaranties
Bij Vivium werd een polis b.a. (n° 320033679) afgesloten met een gewaarborgde som van
2.500.000 EUR lichamelijke schade en 2.500.000 EUR zaakschade.

5.4.4. Afvalstoffenregister IHM
Het afvalstoffenregister IHM wordt bijgehouden conform de bepalingen vermeld in het
Vlarema.

6. Bedrijfsbezoeken
6.1.

Uitgevoerde bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoeken werd uitgevoerd op 11/03/15, 03/06/15, 28/09/15 en 01/12/15.

6.2.

Milieu-incidenten

Geen

6.3.

Klachtenbeheer

Geen

6.4.

Milieucommunicatie

6.4.1. Intern




advies i.k.v. opslag “off-spec brandstof”
advies i.k.v. melding klasse 3-inrichting brandstofverdeelinstallatie met één
verdeelslang
advies i.k.v. van al of niet milieuvergunning nodig bij tijdelijke opslag batterijen i.k.v.
aanvaardingsplicht bij (potentiële) klanten/partners van RecuPbat bvba nl. Ericsson,
Autobat en Eaton Industries.
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7. Allerlei
7.1.

Brandweerverslagen

Geen

8. Planning 2016
ZIE ACTIELIJST VERSLAG BEDRIJFSBEZOEKEN

~
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