go4circle vzw / asbl
Esplanade 1b.87
1020 BRUSSELS
Belgium
T +32 (0)2 757 91 70
E info@go4circle.be
go4circle.be

Code van goede praktijk ter vermijding
van PCB contaminatie bij de inzameling
van afvalolie bij bedrijven
Versie 1-2019 Producenten
Inhoudstafel
1

Situering .............................................................................................................................. 1

2

Doel ..................................................................................................................................... 1

3

Beoordeling aangeboden partijen en communicatie ............................................................ 2

4

Contractuele voorwaarden .................................................................................................. 2

5

Ophaling/aflevering ............................................................................................................. 3

6

Acceptatie op het depot van ophalingen .............................................................................. 3

7

Communicatie bij vaststelling van een PCB-contaminatie ................................................... 3

8

Verwerking bij een erkend centrum voor PCB-houdende olie .............................................. 4

9

Facturatie en certificaten ..................................................................................................... 4

1 Situering
Deze code werd geschreven door Go4Circle in samenwerking met Valorlub, de leden
van Go4Circle en de door Valorlub gehomologeerde inzamelaars, actief in de
inzameling en verwerking van minerale afvalolie en -emulsies van bedrijven.
Inzamelaars worden regelmatig geconfronteerd met niet-conforme afvaloliepartijen,
o.a. door de aanwezigheid van PCB (polychloorbiphenyls).
Deze code is niet van toepassing op inzamelingen georganiseerd door rechtspersonen
van publiek recht via recyclageparken, huis aan huis-ophalingen,... Hiervoor bestaan er
afzonderlijke overeenkomsten.
Voor de inzameling bij bedrijven is er nood aan bewustmaking en aan duidelijke
voorafgaande afspraken.

2 Doel
Deze code heeft als doel:
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a) het bewust maken van alle actoren om PCB-contaminaties van afvalolie zo
gering mogelijk te houden;
b) elke PCB-contaminatie zo snel en duidelijk mogelijk vast te leggen;
c) de gevolgen van een PCB-contaminatie zo veel mogelijk te beperken;
d) afspraken met de klant/ontdoener zo duidelijk mogelijk te maken, zowel op
operationeel als op financieel niveau.

3 Beoordeling aangeboden partijen en
communicatie
Elke aanvraag tot ophaling/aflevering wordt vooraf beoordeeld op het risico van een
mogelijke PCB-contaminatie dankzij een duidelijke communicatie met de potentiële
klant.
Offertes worden bij voorkeur schriftelijk opgesteld, met vermelding van de
acceptatievoorwaarden, de specifieke voorwaarden voor de inzameling/aflevering van
afvalolie en met verwijzing naar deze code van goede praktijk. Indien de inzamelaar
algemene voorwaarden hanteert, wordt in de offerte verwezen naar deze algemene
voorwaarden of worden de algemene voorwaarden met de offerte meegedeeld.
Elke klant wordt op de hoogte gebracht van (1) het risico op contaminatie, (2) het
belang van interne goede praktijken (bv werkprocedure) om mogelijke contaminaties
uit te sluiten en (3) de mogelijke gevolgen van PCB-contaminaties.

4 Contractuele voorwaarden
Elke inzamelaar maakt zijn contractuele voorwaarden bekend bij de klant,
voorafgaandelijk aan de ophaling. Deze voorwaarden vermelden minstens de
acceptatiecriteria voor afvalolie, de werkwijze bij ophaling en de financiële afspraken.
Indien de inzamelaar algemene voorwaarden hanteert, verwijst hij ook naar zijn
algemene voorwaarden, die hij aan de klant bezorgt.
Er wordt duidelijk gemeld dat de ophaling in consolidatie kan gebeuren, met
vermelding van de maximale capaciteit van de transporteenheid. In geval van een
geconsolideerde afhaling wordt de klant ervan ingelicht dat zijn partij met andere
partijen wordt gemengd. Indien de inzamelaar de mogelijkheid wenst aan te bieden om
afzonderlijke ophalingen te verrichten, deelt hij dit voorafgaandelijk mee aan de klant.
Klanten worden ervan ingelicht welke de gevolgen van een contaminatie kunnen zijn,
zowel bij afzonderlijke als bij geconsolideerde ophalingen. In dit laatste geval wordt de
te verwerken hoeveelheid gecontamineerde afvalpartij groter. Dit houdt in zowel de
analysekosten, de extra verwerkingskosten als de reinigingskosten van de
transporteenheid, van de opslagtank(s), van de leidingen, alsook de mogelijke extra
opslagkosten in afwachting van de afvoer naar het verwerkingscentrum, erkend voor de
verwerking van dergelijke gecontamineerde partijen.
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5 Ophaling/aflevering
Bij de ophaling wordt de partij bemonsterd, indien gewenst in aanwezigheid van de
klant. Er worden minstens 2 monsters genomen. Deze worden duidelijk geïdentificeerd
en verzegeld. De klant ontvangt 1 monster, het tweede is voor de ophaler. De
transport-/ ophaaldocumenten worden door de klant/ontdoener ondertekend. Op deze
documenten verklaart de klant/ontdoener een representatief monster te hebben
ontvangen, en dit te bewaren en ter beschikking te houden voor analyse in geval van
vermoeden van PCB-contaminatie.
Bij aflevering wordt eveneens de partij bemonsterd. Er worden minstens 2 monsters
genomen. Deze worden duidelijk geïdentificeerd en verzegeld. De klant ontvangt 1
monster, het tweede is voor de ontvanger (het Go4Circle-lid). De transport-/
ophaaldocumenten worden door de ontvanger ondertekend. Op deze documenten
wordt vermeld dat de klant/ontdoener een representatief monster ontvangen heeft, en
dat hij het bewaart en ter beschikking houdt voor analyse in geval van vermoeden van
PCB-contaminatie. De partij wordt gelost in een of meerdere acceptatietank(s).
Indien de algemene voorwaarden aan de klant nog niet werden bezorgd, dan gebeurt
het bij de ophaling/aflevering.

6 Acceptatie op het depot van ophalingen
De transporteenheid wordt representatief bemonsterd en gelost in een of meerdere
acceptatietank(s).
Indien de ontvanger zelf zorgt voor de PCB-analyse en een dergelijke contaminatie
vaststelt, dan stuurt hij het monster voor controle naar een erkend laboratorium voor
een bevestigingsanalyse. Ondertussen voert de ontvanger, in geval van
geconsolideerde ophaling, analyses uit op de deelmonsters van alle ophalingen die deel
uitmaken van de lading om de bron (ophaalplaats) van de contaminatie te identificeren.

7 Communicatie bij vaststelling van een PCBcontaminatie
Bij vaststelling van een PCB-contaminatie in een transporteenheid, verwittigt de
ontvanger alle klanten die tijdens de betrokken rit afvalolie hebben afgeleverd. De
lading (vermelding van het volume) wordt in quarantaine gehouden in afwachting van
de analyse van alle deelmonsters van de lading. De geloste vrachtwagen wordt (indien
niet te laat) niet ingeschakeld voor nieuwe ophaalrondes vooraleer een geschikte
reiniging plaatsgevonden heeft.
Bij vaststelling van de contaminatie in een of meerdere deelmonsters wordt/worden de
betrokken klanten verwittigd.
Het monster van de klant wordt naar een erkend laboratorium gestuurd.
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Bij negatief resultaat (geen contaminatie) wordt de zaak geklasseerd zonder
bijkomende gevolgen voor de klant. De analysekosten worden gedragen door de
inzamelaar.
Bij positieve resultaten wordt een alternatieve en erkende oplossing gezocht voor de
gecontamineerde partij in functie van de werkelijke contaminatie, de hoeveelheden en
de andere kritische parameters van de betrokken afvalpartij. De inzamelaar heeft het
recht om de klant aansprakelijk te stellen voor alle gevolgen van de contaminatie. Hij
beslist autonoom om al dan niet, geheel of gedeeltelijk, deze kosten in rekening te
brengen bij de klant.

8 Verwerking bij een erkend centrum voor PCBhoudende olie
Van zodra de inzamelaar een oplossing heeft gevonden voor de gecontamineerde partij
kan hij de kosten doorrekenen aan de klant, o.a. de transport-, verwerking- en
reinigingskosten voor de volledige gecontamineerde partij, alsook voor de
reinigingskosten van de opslagtank(s), de opslagkosten en de eventuele omzetderving,
de reinigingskosten van de leidingen en van de transporteenheden (zowel bij aanvoer
als bij afvoer) etc… . Het document verwijst naar de algemene en bijzondere
voorwaarden die aanvaard zijn door de klant (geleverd met de initiële offerte of bij
ophaling/aflevering).
NB: in de praktijk zal het verwerkingscentrum de contractuele relatie organiseren met
de inzamelaar en niet met de ontdoener. Aan de inzamelaar om de kosten al dan niet,
geheel of gedeeltelijk, door te rekenen aan de klant.

9 Facturatie en certificaten
De inzamelaar kan het afleveren van de verwerkingsattesten aan de klant afhankelijk
maken van de betaling van de eventuele factuur.
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