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Uitgiftedatum : casier juli 2018  

 

 

 

1. ALGEMEEN : 

 

Casier Recycling en Waasland Recycling zijn “erkende centra” voor het depollueren 

van autowrakken en kunnen dan ook officiële vernietigingsattesten van Febelauto 

uitschrijven. De andere sites kunnen niet-gedepollueerde autowrakken eveneens naar 

Casier of Waasland laten gaan om te laten depolleren. 

Alleen erkende centra mogen depollueren en pas dan mag een autwrak gedemonteerd 

worden. 

 

En afgedankt voertuig moet bij een erkende centrum ingeleverd worden : 

- 2 maanden nadat de geldige inschrijving en keuring werden opgevraagd en niet 

konden worden voorgelegd; 

- 2 jaar na de laatste geldige keuring; 

- 6 jaar na de eerste ingebruikname wanneer het voertuig niet over een geldige 

keuring beschikt; 

- 1 maand nadat het voertuig een technisch totaal verlies betrof, tenzij binnen deze 

maand de rehabilitatieprocedure is opgestart. 

 

2. DEPOLLUTIE : 

 

Depollutie is de verplichte verwijdering en/of gescheiden selectieve inzameling van 

alle vloeistoffen, polluerende en schandelijke bestanddelen van het autowrak. Het 

betreft hier verwijderen van : batterijen, filters, airbags, katalysator, koelmiddelen, 

motorolie, remolie, transmissieolie, ruitenwissersvloeistof, banden.enz.. 

 

Een autowrak dient aangeleverd te worden met de banden en volledig leeg te zijn 

(geen materialen erin die vreemd zijn aan het voertuig). Het wrak moet vergezeld zijn 

van de boorddocumenten (inschrijving en/of keuring). 

 

Er wordt een vaste kost per wrak aangerekend en/of deze zit verwerkt in de 

schrootwaarde van het wrak. Gewicht van de banden wordt eveneens in mindering 

gebracht 

 

3. VERNIETIGINGSATTEST: 

 

U wenst een officieel vernietigingsattest van FEBELAUTO ? 

Er wordt vooreerst een fysische controle uitgevoerd tussen de boorddocumenten en het 

chassisplaatje. Hiervoor wordt volgende werkwijze toegepast : 

1. Controle documenten wordt uitgevoerd ter hoogte van de zone voor afgifte 

autowrakken 

2. Volgende documenten zijn nodig : 

a. Roze formulier en/of chassisplaatje indien auto al gedepollueerd is; 

b. Roze formulier bij niet-gedepollueerde wrakken. 

 

 

4. EURAL CODES VAN TOEPASSING : 

16 01 06  : gedepollueerd autowrak 

16 01 04* : niet-gedepollueerd autowrak 

 

  
AUTOWRAKKEN 

 


