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Uw adviesvraag – Ontwerpdecreet tot wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het
decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Mevrouw de minister,
Op 22 september vroeg u de Minaraad en de SERV om binnen 30 dagen te adviseren over
wijzigingen aan het Bodemdecreet en aan het Materialendecreet. Het betreft hoofdzakelijk
juridisch-technische wijzigingen.
De Minaraad en de SERV hebben geen opmerkingen in verband met de actualisatie van
verwijzingen die doorgevoerd worden in het Bodemdecreet. In dit briefadvies gaan de raden dus
uitsluitend in op de wijzigingen aan het Materialendecreet, meer bepaald: (1) definitie asbestveilig
en samenstelling van sectorraad asbest; (2) afstemming van het informatiebeheer op GDPRregelgeving en (3) uitbreiding van UPV op online verkoop.
Asbest. Wijzigingsartikel 6 verduidelijkt een aantal begrippen die van belang zijn voor het
asbestbeleid. Volgens Minaraad en SERV is de verandering van de definitie van “asbestveilige
toestand” het meest ingrijpend. De huidige definitie heeft alleen betrekking op publieke
gebouwen en slaat op de verwijdering van “alle eenvoudig bereikbare asbesthoudende
materialen” en het veilig beheren van alle “resterende asbesthoudende materialen”. De nieuwe
definitie verruimt de term tot alle constructies en omschrijft op een meer gedetailleerde wijze
wat men moet verstaan onder het zich ontdoen van asbesthoudende materialen uit deze
constructies. Voor de Minaraad en de SERV is het asbest-afbouwbeleid een belangrijk zaak.1 De
voorgestelde definitie van "asbestveilig" is dan ook relevant, omdat deze definitie verband houdt
met het beleidsmatige doel van het asbestafbouw-beleid, met name bij alle bouwwerken een
asbestveilige toestand te bekomen. De raden onderschrijven dan ook de voorgestelde, meer
zorgvuldige, definitie van de term “asbestveilig”, maar vragen om bijkomend te verduidelijken hoe
omgegaan moet worden met afdruipzones en de daarbij gepaard gaande met asbest vervuilde
gronden.
Wijzigingsartikel 18 bepaalt de oprichting van een sectoraal adviesorgaan betreffende de
uitvoering van het asbestbeleid. Deze sectorraad zal niet-bindend advies geven over
beroepsprocedures bij de interne beroepscommissie van een certificatie-instelling asbest, bij
vragen van deze certificatie-instellingen inzake klachten enz. van certificaathouders en over de

1

Zie MINARAAD en SERV, Advies 2018|017 van 20 september 2018 betreffende het asbest-afbouwbeleid.

marktwerking inzake asbestinventarisatie. De Minaraad en de SERV gaan akkoord met de
oprichting van deze adviesraad, maar vragen om bij de samenstelling de hele waardeketen te
betrekken.
Informatiebeheer en GDPR. De wijzigingsartikelen 7 en 8 betreffen informatiebeheer en leggen de
basis voor een nieuw “transportdocument”.
Wijzigingsartikel 7 beoogt de conformering van het beheer van persoonsgegevens, die worden
bijgehouden bij data-inzameling over afvalbeheer, aan privacyregels en aan de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De raden ondersteunen het opzet van deze wijzigingen onder
voorwaarden:
− De raden vragen dat de data-inzameling afgebakend blijft tot de afvalfase. Vanaf het moment
dat een grondstof als product wordt ingezet, dient het productbeleid van toepassing te zijn.
− Paragraaf vijf van hetzelfde wijzigingsdecreet bepaalt, dat de persoonsgegevens kunnen
verstrekt worden voor verschillende doeleinden. De raden wijzen hier op de commerciële
aard van de persoonsgegevens en vragen dat – enkel indien strikt noodzakelijk – de
persoonsgegevens doorgegeven worden. In alle andere gevallen vragen ze een aggregatie van
de gegevens.
Wijzigingsartikel 8 beoogt meer systematisch databeheer in functie van beleidsmakers uitvoerders en -handhavers. Algemeen vragen de raden om, bij het opvragen en bewaren van
informatie, steeds de effectieve meerwaarde hiervan voor de uitbouw van een circulaire
economie voor ogen te houden, en hierbij ook het “only-once”-principe te implementeren en om
dus geen bijkomende hinderpalen te creëren. Bij de transitie naar een circulaire economie is het
belangrijk om het gebruik van secundaire grondstoffen te stimuleren2. De raden vrezen dat de
creatie van een nieuw “transportdocument” een extra hinderpaal zal vormen voor het gebruik
van secundaire grondstoffen en vragen daarom om deze bepaling te herzien.
UPV en online verkoop. Wijzigingsartikel 10 ten slotte creëert, de mogelijkheid om ook
verplichtingen op te leggen aan de beheerders van online marktplaatsen in het kader van de
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Minaraad en SERV vinden dit positief omdat dit
een gelijk speelveld stimuleert tussen online en offline handel, iets waar ze al op aandrongen in
een eerder advies3.
Met hoogachting,

Piet Vanden Abeele
Voorzitter Minaraad
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Voorzitter SERV
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