
 

 

Formulier inzake de registratie van de verwerkers 

van andere afval dan gevaarlijke afval  

Version 01.01.04.L5.FP35 du 02/06/2020 

 
 
 
 
 
 

Dit formulier moet elektronisch worden aangevuld en 

voorgelegd Het wordt daarna behandeld door de administratie 

hierna vermeld. 

 
 
 
 
 

 
Meer info: 

 

Tel.: 081/33.58.45 

e-m ail : agrement.dechets@spw.wallonie.be 

 
 

 

Onderwerp 

Dit formulier is bedoeld voor personen die een activiteit voor de nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen uitoefenen en die 

een van de volgende aanvragen willen indienen: 

● Nieuwe registratieaanvraag ; 

● Vernieuwing van een bestaande registratie ; 

● Bijwerken van de gegevens van een bestaande registratie (bijv. uitbreiding van de afvalcodes) ; 

● Het afzien van een bestaande registratie; 

● Beroep tegen een beslissing tot schorsing of schrapping 

Regelgeving 

● Artikelen 2 en 3 van het BWR van 14/06/2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt 

  Afval 

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) 

mailto:agrement.dechets@spw.wallonie.be
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 1. Voorwerp van de aanvraag  

De aanvraag betreft: En 

nieuwe registratie 

De verlenging van een bestaande registratie  

Registratienummer 
Het bijwerken van de gegevens van een bestaande registratie 

Registratienummer 
Het afzien van een bestaande registratie 

Registratienummer 

  

Datum vanaf welke de registratie moet worden beëindigd 

  / / 

Reden voor het afzien 

 

Het beroep tegen een beslissing tot schrapping van een registratie 

Registratienummer 

  

Datum van de kennisgeving van de beslissing tot schrapping 

  / / 

Bij dit formulier dient u de redenen voor het beroep te voegen 

 2. Persoonsgegevens van de aanvrager  

U bent: 

een natuurlijke persoon (zelfstandige) 

De 
heer 

Mevr
. 

Naam Voornaam 

Bedrijfsnummer 

. . 

Nationaliteit 
 

 

Adres: 

Straat 

 
Nr. Bus 

 

Postcode Gemeente 

 

Gelieve minstens één telefoonnummer op te geven. 

Telefoon Telefoon Telefoon 

 

E-mail 

 

een rechtspersoon 

 

Bedrijfsnummer 

. . 

Rechtsvorm 

Benaming 

Adres van de 
maatschappelijke zetel : 
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170504 

170504-VO 
Terres de déblais 

Terres de voiries 

 
 

 

 

 2.1. Exploitatiezetels betrokken bij de aanvraag  

Selecteer de bij uw aanvraag betrokken exploitatiezetels: 

Vestigingseenheidsnummer 

. . 

Straat Nr. Bus 

Postcode, Gemeente: 

  

 2.2. Contactpersoon :  

De 
heer 

Funct

ie : 

Naam Voornaam 
 

  

 
Gelieve minstens één telefoonnummer op te geven. 

Telefoon Telefoon Telefoon 

E-mail 

 
Adres waar de contactpersoon bereikbaar is 

Maatschapp

elijke zetel 

Overige 

Straat   Nr. Bus 

 
  

Postcode Gemeente    

    

 3. Identificatie afval  

Toepassingsgebied 

Civielbouwkundige 

werken 

Onderdelen bij de vervaardiging van eindproducten 

Geschatte jaarlijkse hoeveelheid voor nuttige 

toepassing bestemd afval 

, ton 

Coëfficiënt die wordt gebruikt om m³ om te zetten in tonnen 

, 

 3.1. Aard van de afvalstoffen  

Selecteer het (de) type(n) afval waarop uw activiteit betrekking heeft. Voor meer informatie over dit afval wordt 

verwezen naar bijlage I van het BWR van 14 juni 2001, die beschikbaar is op de volgende link: 

http://environnement.wallonie.be/legis/ dechets/decat024.htm. 

 Afvalcode Aard van de afvalstoffen Aard van de 
afvalstoffen 

 

Stra
at 

Numme
r 

Bus 

Postcode Gemeente 

 
Gelieve minstens één telefoonnummer op te 

geven. Telefoon Telefoon Telefoon 

E-mail 
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191302-TD Ontsmette grond 

020401-VEG1 Grond van plantaardige 

producties 020401-VEG2 Grond van 

plantaardige producties 

010102 Steenachtige materialen in 

natuurlijke toestand 010409I

 Natuurzandsteen 010408

 Korrelachtige steenachtige 

stoffen 170101 Betongranulaat 

170103 Granulaat metselgruis 

170302A Granulaat koolwaterstofhoudende wegbedekkingen 

190307(*)  Bitumineuze granulaatverbindingen of gefreesde delen voor wegbedekkingen 

190305(*)  Teer granulaatverbindingen of gefreesde delen voor wegbedekkingen 170302B

 Granulaat of gefreesde delen van koolwaterstofhoudende wegbedekkingen 

190112 Bodemas 

100202  Onverwerkte slakken 

100202LD Onbehandelde slakken 

LD 100202EAF  Onbehandelde slakken 

EAF 

100202S Onbehandelde ontzwavelingsslakken 

170506A1  Producten van bagger- en slootopruimingswerken (zand, 

steen, slib) 170506A2  Producten van bagger- en 

slootopruimingswerken (zand, steen, slib) 010413I Afvalstoffen van het 

zagen van stenen 

100998 Gieterijzand 

 Afvalcode Aard van de 
afvalstoffen 

160117 Ferrometalen 

170405 Ferrometalen uit bouw en afbraak 190102 Ferrometalen 

uit ontijzering slakken 191001 Ferrometalen uit afvalverbrijzeling 

160118 Non-ferrometalen. 

170407 Non-ferrometalen uit bouw en afbraak 191002 Non-

ferrometalen uit afvalverbrijzeling 

100202B Onverwerkte slakken 

100102 Vliegende assen 

010413IIA Kalkfillers 

010413IIB Kalkfillers 

010409IIA Natuurzand 

010409IIB Natuurzand uit kalk/dolomietsteen 

010410IIA Kalkstof 

010410IIB Kalkstof 060904IIA

 Fosforgips en citrogips 

060904IIB Fosforgips en citrogips 

010409   Kleihoudend slib 

100202B2 Onverwerkte slakken 

100202LD2  Onbehandelde slakken 

LD 100202EAF2   Onbehandelde slakken 

EAF 

100201S2 Onbehandelde 

ontzwavelingsslakken 190112II Verwerkte 

bodemassen 

170506AII Steenachtige materialen in natuurlijke toestand en granulaat van steenachtige 

materialen in natuurlijke toestand 100998II Bentonietgebonden gieterijzand gebruikt bij gietproces 

 4. Omschrijving van de bijwerking  

Op welke elementen heeft uw bijwerking betrekking ? 

Contactgegevens van het bedrijf (adres, contactpersoon) 

Exploitatiezetels betrokken bij de activiteit 

Gevaloriseerde afval in het kader van uw 

activiteiten Overige 

Beschrijf precies de bijwerking die u wilt communiceren 
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 5. Verklaring op erewoord  

De 
heer 

Mevr

Functie 

Naam Voornaam 
 

  

 
Door dit formulier en de bijlagen erbij bij de administratie in te dienen, 

verbind ik mij ertoe te voldoen aan het BWR van 14 juni 2001, meer bepaald aan bijlage 1 ervan betreffende de 

afvalstoffenlijst en de voorwaarden die worden opgelegd per soort afval: valorisatiecode, aard van de afvalstoffen, 

gebruikscertificaat, context van productie/valorisatie van de afval, kenmerken van de gevaloriseerde afval, 

gebruikswijze met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en het BWR van 5 

juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond 

verbind ik mij ertoe de in artikel 5, lid 1, van het BWR van 14 juni 2001 bedoelde informatie onverwijld op 

waarheidsgetrouwe en volledige wijze te bewaren, overeenkomstig de door de administratie vastgestelde procedures 

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 

meem 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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{0><}85{>Bescherming van de persoonlijke levensfeer<0} 

{0><}81{>6.2 - Rechtsmiddelen<0} 

 

 

 

Zoals vereist door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), willen wij erop wijzen dat : 

● de gegevens die u aan de hand van dit formulier verstrekt voor de opvolging van uw dossier binnen de Waalse 

Overheidsdienst dienen; 

● deze gegevens uitsluitend zullen worden doorgegeven aan de Waalse Overheidsdienst die belast is met het proces 

dat in het formulier wordt geïdentificeerd; 

● 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 rechtzetting 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. 
 

 

 
 

 

 

Wat kunt u doen indien de beslissing uw verwachtingen niet inlost na 

afloop van de procedure ? 

 
1. 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. 

 

2. 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 te 5000 

Namen Gratis telefoonnummer 

http://www.le-mediateur.be 

6. {0><}100{>Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechtsmiddelenBescherming 
van de persoonlijke levenssfeer<0} 

 

 
 

 TM100 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechtsmiddelen 

http://www.le-mediateur.be/

