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Afval

Dit formulier moet elektronisch worden aangevuld en
voorgelegd aan de administratie hierna vermeld.

Service public de Wallonie
Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement
Département du Sol et des Déchets
Direction des infrastructures de gestion et de la
politique des déchets
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur (Jambes)

Meer info:
Tel.: 081/33.58.45
e-m e-mail : agrement.dechets@spw.wallonie.be

Formulier inzake registratie van vervoerders,
ophalers, makelaars en handelaars van andere
afval dan gevaarlijke afval
Onderwerp
Dit formulier is bestemd voor vervoerders, ophalers, makelaars en handelaars van andere dan gevaarlijke afvalstoffen die een
van de volgende stappen willen uitvoeren:
● Een registratieaanvraag indienen;
● Een bestaande registratie verlengen;
● De gegevens van een bestaande registratie actualiseren;
● Een in een ander Gewest van België afgegeven registratie in Wallonië uitbreiden;
● Een bestaande registratie in geval van stopzetting / onderbreking van de activiteit beëindigen;
● Een beroep tegen een beslissing tot schrapping van de registratie.
Regelgeving
● Decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen
● Besluit van de Waalse Regering van 13.11.2003 betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van andere dan
gevaarlijke afvalstoffen
● Besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot vaststelling van een afvalcatalogus
● Administratieve omzendbrief van 22 maart 2019 betreffende de erkenning van de registraties als vervoerder van andere dan
gevaarlijke afvalstoffen, verstrekt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest (B.S 10.092019)
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1. Onderwerp van de aanvraag
Uw aanvraag betreft: Een
nieuwe registratie
De vernieuwing van een bestaande registratie
Waals registratienummer
Het bijwerken van de gegevens van een registratie
Waals registratienummer
De kennisgeving van een in een ander Gewest van België afgegeven registratie om in Wallonië geregistreerd te worden
U dient een kopie van de registratiebeslissing(en) bij dit formulier te voegen.
De kennisgeving vance
stopzetting of onderbreking van
de activiteit Datum van de stopzetting of
onderbreking van de activiteit
/
/
Waals registratienummer
Het beroep tegen een beslissing tot schrapping van een registratie
Datum van de kennisgeving van de beslissing tot schrapping
/
/
Waals registratienummer
Bij dit formulier dient de redenen voor het beroep te voegen.

2. Persoonsgegevens van de aanvrager
U bent:
een natuurlijke persoon (zelfstandige)
Naam
De heer

Voornaam

Mevr. BTWnummer:
.

.

Adres:
Straat
Postcode

Gemeente

Bus

Numéro

Boîte

Land

Gelieve minstens één telefoonnummer op te geven.
Telefoon
Telefoon
E-mail

Telefoon
Website

een rechtspersoon
Numéro d'entreprise
.
Forme juridique

Nr.

Dénomination

.

Adresse du siège social :
Rue
Code Postal Localité
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Gelieve minstens één telefoonnummer op te geven.
Telefoon
Telefoon
E-mail
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Telefoon
Website

2.1. Exploitatiezetels betrokken bij de aanvraag
Selecteer de bij uw aanvraag betrokken exploitatiezetels:
Vestigingseenheidsnummer
.

.

Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente + Land

2.2. Contactpersoon
De
heer
Mevr.
Functie :

Naam

Gelieve minstens één telefoonnummer te geven.
Telefoon
Telefoon

Voornaam

Telefoon

E-mail
Adres waar de contactpersoon bereikbaar is
Maatschappelijke zetel
Overige
Straat
Postcode

Nr.

Bus

Gemeente + Land

3. Beschrijving van de activiteit:
Type activiteit
(vervoer/oph
aling)
Ophaler, handelaar of makelaar
Bedrijfssectoren:
NACE
Code

Activiteitstitel

3.1. Categorieën afvalstoffen die onder de activiteit vallen
Selecteer de categorie(ën) afvalstoffen die betrekking heeft(hebben) op uw activiteit Uw bedrijf zal verschijnen in de
relevante lijsten die door de Waalse Overheidsdienst worden verspreid
Afval van papier en karton
Kunstofafval
Afval van ferro- en non-ferrometalen
Houtafval
Glasafval
Rubberafval en bandenafval
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Plantaardig afval
Gemengd huishoudelijk afval
Marktafval, afval van straatreiniging
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Grofvuil
Gemengde industriële afval
Inerte bouw- en sloopafval
(organische) Voedselafval; niet-gevaarlijke dierlijke bijproducten
Ziekenhuis- en gezondheidszorgafval B1
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Baggerspecie
Zuiveringsslib Niet-gevaarlijk
chemisch afval Overige

4. Aan de activiteit toegewezen technische middelen
Preciseer

4.1. Middelen voor het vervoer
Selecteer het (de) type(n) voertuig(en) dat (die) u bezit of niet bezit en dat (die) is (zijn) toegewezen aan het vervoer van
afvalstoffen
Voertuigen op wielen (auto's, vrachtwagens, aanhangwagens, tanks)
Hoe wilt u de lijst met registratienummers van de voertuigen doorgeven ?
Met dit formulier
Inschrijvingsnumme
r
1
Met een bij dit formulier gevoegd papier
Binnenvaartschepen
Hoe wilt u de lijst met registratienummers van de binnenvaartschepen doorgeven
?
Met dit formulier
1
Inschrijvingsnummer
Met een bij dit formulier gevoegd
Omschrijving

document Trein
Andere
Omschrijving

4.2. Technische middelen
Selecteer de technische middelen die u gebruikt in het kader van uw activiteit
Containers
Tanks
Big bags
GPS-geolocatie-trackers voor containers en / of voertuigen
Slimme vuilnisbakken
Systeem voor het verdichten van afval voorafgaand
aan de verwijdering Andere
Geen technische
middelen Specifieer
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5. Aan de activiteit toegewezen personele middelen
5.1. Persoon die voor de activiteit verantwoordelijk is
Is de verantwoordelijke voor de afvalactiviteit in Wallonië dezelfde persoon als de contactpersoon?
Ja/
Nee
De
heer
Mevr.
Functie :

Naam

Voornaam

5.2. Aan de activiteit toegewezen personele middelen
Aantal voltijdse equivalenten toegewezen aan de activiteit
,
Aantal chauffeurs toegewezen aan de activiteit
Hoe wilt u de lijst met chauffeurs mededelen ?
Met dit formulier
Naam

Voorna
am

1
Met een bij dit formulier gevoegd document

6. Beschrijving van de bijwerking (in te vullen indien de gegevens in een
bestaande record worden bijgewerkt)
Op welke elementen heeft uw bijwerking betrekking ?
Contactgegevens van het bedrijf (adres, contactpersoon)
Bedrijfszetels betrokken bij de activiteit
Type activiteit
(vervoer/inzameling) Categorieën
afvalstoffen
Gebruikte vervoermiddelen en/of technische middelen
Aan de activiteit toegewezen personele middelen (aantal voltijdse equivalenten, lijst van de
chausffeurs of andere) Andere
Beschrijf precies de bijwerking die u wilt communiceren

7. Verbintenis van de aanvrager
Tijdens de hele duur van de registratie verbindt de aanvrager er zich toe
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de aangiften te doen overeenkomstig de Waalse wetgeving inzake afval volgens de door de administratie
bepaalde modaliteiten;
de technische en personele middelen te hebben die nodig zijn om de geregistreerde activiteit uit te voeren;
ervoor te zorgen dat elk vervoer van andere afval dan gevaarlijke afval vergezeld gaat van een volledige kopie
van de registratiebeslissing;
te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor de activiteit waarop de registratieaanvraag betrekking heeft.
Deze verplichtingen houden met name hetgeen volgt in:
a.
alle maatregelen nemen om elk gevaar voor de menselijke gezondheid en elke schade aan het
leefmilieu te voorkomen (art. 6bis, decreet van 27 juni 1996) ;
b.
ervoor zorgen dat afvalstoffen alleen worden verzonden naar gepaste en toegelaten installaties voor
de inzameling, behandeling of nuttige toepassing (artikel 7, § 2, van het decreet van 27 juni 1996);
c.
de begunstigde van de afvalbeheerdienst kennis geven van de beheersmodaliteiten, de bestemming van de
afval en de uitvoerige kosten van het beheer (artikel 5 ter, decreet van 27 juni 1996);
d.
het verbod op afvalvervoer op het Waalse grondgebied tussen 23 en 5 uur in acht nemen tenzij er een
afwijking wordt verleend (artikel 8 van het BWR van 19 juli 2007);
e.
op elk verzoek om informatie van de administratie of de toezichthoudend ambtenaar antwoorden;
f.
de door het BWR van 5 maart 2015 opgelegde verplichtingen inzake de sortering van bepaalde afvalstoffen
naleven;
g.
in het geval van huis-aan-huisophaling van textielafval of via vrijwillige afgiftepunten dan recyclageparken
(bollen), vóór de ophaling een overeenkomst sluiten met de territoriaal betrokken gemeente overeenkomstig
artikel 14 bis van het BWR van 13 november 2003;
h.
in het geval van vervoer van grond, voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in het BWR van 5 juli
2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen
terzake, met name wat betreft de voorafgaande kennisgeving van het vervoer en het document m.b.t. het
vervoer van grond;
i.
in het geval van grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, voldoen aan alle bepalingen bedoeld in
en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006, met name de voorafgaande kennisgevingen en
toestemmingen voor afvalstromen die deze vereisen en de vermeldingen m.b.t. de vervoerder in de aan de
overheid toe te zenden opvolgingsdocumenten;
j.
in het geval van bijproducten en afgeleide producten, voldoen aan alle bepalingen die zijn vastgesteld bij en
krachtens Verordening (EG) nr. 1069/2009).

8. Verklaring op erewoord
De
heer
Mevr.
Functie :

Naam

Voornaam

Door dit formulier en de bijlagen erbij bij de administratie in te dienen,
accepteer ik dat de registratie door de Waalse Overheidsdienst wordt verspreid met de contactgegevens van het
bedrijf, de afvalcategorieën die in dit formulier zijn vermeld en de geldigheidsperiode.
neem ik er nota van dat in het geval van een kennisgeving van stopzetting van de activiteiten, de informatie m.b.t.
de registratie niet langer door de Waalse Overheidsdienst zal worden verspreid.
verklaar ik dat de verstrekte informatie volledig en juist is, dat ik op de hoogte ben van de verplichtingen en dat ik me
ertoe verbind/de rechtspersoon zich ertoe verbindt ze na te leven
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9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechtsmiddelen
9.1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), willen wij erop wijzen dat :
● de gegevens die u aan de hand van dit formulier verstrekt, bedoeld zijn om de opvolging van uw dossier
binnen de Waalse Overheidsdienst te verzekeren;
● deze gegevens uitsluitend zullen worden doorgegeven aan de dienst van de Waalse Regering die belast is met
de in het formulier vermelde procedure;
● U toegang kunt krijgen tot alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die in het bezit zijn van de
Waalse Overheidsdienst door een aanvraag in te dienen via het formulier "Verzoek om toegang tot mijn
persoonlijke gegevens";
● U het recht op correctie van uw gegevens kunt uitoefenen door contact op te nemen met de
administraties van de Waalse OVerheidsdienst waarmee u in contact staat;
● de rechten om gegevens te wissen, de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking slechts
in bepaalde specifieke en beperkte gevallen ten aanzien van de overheid kunnen worden uitgeoefend. De
administratie van de Waalse overheidsdienst waarmee u contact hebt, zal u informeren of de uitoefening van deze
rechten mogelijk is voor de betreffende verwerking.
9.2 - Rechtsmiddelen

Wat kunt u doen indien de beslissing uw verwachtingen niet inlost na afloop
van de procedure??
Een intern beroep indienen bij de administratie.
Neem contact op met de betrokken administratie om de redenen voor uw ongenoegen
uit te leggen of stel het specifiek bestuursrechtelijk beroep in als dit in de procedure is
voorzien.
Een bezwaarschrift indienen bij de Ombudsman.
Indien u na uw voorafgaandelijke stappen bij het bestuur niet akkoord zou gaan met
deze beslissing, kan u een bezwaarschrift indienen bij de "Médiateur de la Wallonie
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles" (Ombudsman van Wallonië en van de
Federatie Wallonië-Brussel).
Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur
Tel. gratis
http://www.le-mediateur.be

