Wat wel
• Alle scherpe voorwerpen
(pincet, schaartje, wegwerpmesjes,...)
• gebruikte naalden
• spuiten zonder naald
• lege flacons en andere niet-recycleerbare verpakkingen
van geneesmiddelen
• katheters
• lege bloedzakken
• sondes
• lege infusen en infuusleidingen

Medisch landbouwafval
Wat gebeurt er na de ophaling met het ingezamelde medisch afval?

de oplossing voor landbouwbedrijven

Medisch afval wordt volgens de wetgever beschouwd als
gevaarlijk afval. Dit betekent dat het volgens zeer specifieke
bepalingen en vooral veilige manier moet gesorteerd en ingezameld worden.
Deze strikte regels gelden ook voor de verwerking. Medisch
afval kan immers niet meer gerecycleerd worden. Dit afval
wordt daarom in specifieke installaties verbrand. Deze verbrandingsinstallaties moeten voldoen aan zeer strenge milieuvoorwaarden.

• recycleerbare verpakkingen van geneesmiddelen
• vloeistoffen
• chemicaliën
• medisch afval dat viraal en/of bacterieel besmet is
• bloed en bloedderivaten
• lichaamsvochten
• gipsafval

imo

Volgende zaken mogen bij het restafval:
• verbanden en tissues (met bloed in gedroogde toestand)
• wegwerphandschoenen en -maskers
Voor inlichtingen
en bestellingen
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Wat niet

imo

Wat is medisch afval?

Hoe werkt het?

Wanneer?

Op landbouwbedrijven worden niet alleen medische handelingen
verricht door de dierenarts maar ook door de landbouwer. Het
afval dat hieruit voortvloeit is medisch afval en moet dus ook op
de voorgeschreven manier worden beheerd en afgevoerd.

Je koopt bij Imog een vat waarin
je het medisch afval van je bedrijf kan verzamelen. De prijs
omvat alle transport-en verwerkingskosten. Indien het vat vol
is, sluit je het en breng het naar
het containerpark in Imog Harelbeke of Imog Moen.

Je kan de vaten op elk moment tijdens de openinsguren op de
containerparken van Imog Harelbeke en Imog Moen kopen. De
gevulde vaten kunnen op volgende momenten worden afgegeven:

De dierenarts is zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval dat vrijkomt na behandeling van een dier op
een landbouwbedrijf. Hij moet dit afval meenemen en afvoeren
voor verwerking.

• Bij afgifte van het vat krijg je
een ontvangstbewijs.
• Een erkende overbrenger
haalt de vaten op het containerpark op en zorgt voor een
wettelijke verwerking.
• Je voegt het ontvangsbewijs bij jouw afvalstoffenregister en
zo ben je in orde met alle wettelijke bepalingen voor het verwijderen van medisch afval.

Als een landbouwer zelf verzorging aan zijn dieren toedient,
wordt dit beschouwd als zijn
eigen bedrijfsafval en is hij zelf
verantwoordelijk voor de juiste
verwerking ervan. Wij sommen
hiernaast op welk medisch afval
je als landbouwer wel en niet
mag sorteren in het vat dat je
naar één van de containerparken van Imog brengt.

Wat is diftar?
Diftar is de afkorting van ‘gedifferentieerde tarifering’. Het
principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt jou wellicht bekender in de
oren. Het betekent dus dat je betaalt als je afvalstoffen aanbiedt
voor verwijdering. Via diftar moeten overheden alle bedrijven en
particulieren ertoe aanzetten zoveel mogelijk afval te voorkomen
of te hergebruiken, goed te sorteren en zo weinig mogelijk weg
te gooien.
De gemeente is niet verplicht
om bedrijfsafval in te zamelen.
Als de gemeente dit wel doet,
dan moet dit aan marktconforme voorwaarden. Dit betekent
concreet dat de kostprijs voor
deze inzameling doorgerekend
moet worden aan de deelnemende bedrijven.

Imog Harelbeke
Imog Moen

Ma-vrij: 7u-19u / Za: 8u-16u30

Waar?
Imog Harelbeke

Kortrijksesteenweg 264, Harelbeke

Imog Moen

Sint-Pietersbruglaan 1, Moen

Hoeveel kost het?

Meerwaarde

Per 60L vat betaal je €50. Alle inzamel-, transport- en verwerkingskosten zijn in de prijs inbegrepen. Omdat het project op grotere schaal wordt georganiseerd zijn de kosten beduidend lager
dan indien je deze inzameling alleen voor je eigen bedrijf organiseert.

Het project biedt de landbouwers de kans om op een reglementaire manier het medisch afval af te voeren. Zij ontvangen
hiervoor de nodige formulieren en verwerkingscertificaten. Bovendien zal de kostprijs via een gezamenlijk project beduidend
lager zijn.
Afvoer van het medisch afval met het huisvuil zorgt voor onveilige situaties. De reglementaire afvoer geeft hier een oplossing
aan.

Belangrijk!
• De gevulde 60L vaten mogen bij afgifte op het containerpark maximaal 30 kg wegen
• Het medisch afval mag niet verkleind worden voordat
het in het vat gestoken wordt. Glazen flesjes en bokalen
mag je bijvoorbeeld niet stuk doen.

Met een meer doorgedreven
selectieve inzameling zorgen
we voor een meer correcte en
milieuvriendelijke verwerking
van dit afval dan via de verbranding als restafval.

