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Dit formulier moet worden ingevuld en naar de hiernaast
vermelde administratie worden gestuurd.

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 ail : agrement.dechets@spw.wallonie.be

Formulier inzake de registratie van de ruimers van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen
Onderwerp
Dit formulier is bedoeld voor bedrijven die erkend willen worden als ruimers van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.
● Een registratieaanvraag indienen.
● Informatie met betrekking tot een bestaande goedkeuring bijwerken of aanvullen.
● Afstand doen van een bestaande erkenning.
Regelgeving
Artikel D.222 van het decreetgevend deel en artikelen R390 tot R400/2 van het reglementair deel van Boek II van het
Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.
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Formulier inzake de registratie van de ruimers van
septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen

Version 01.01.08.L5.FP35
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1. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Uw aanvraag betreft:
De indiening van een erkenningsaanvraag
De bijwerking van de gegevens van een bestaande
erkenning
Afstand doen van een bestaande erkenning
Nummer van de erkenning
Datum waarop de erkenning moet aflopen
/
/
Reden voor het afzien ervan

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

Voornaam

BTWnummer:
.

.

Adres:
Straat

Postcode

Nr.

Gemeente

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

Land

Telefoon

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

.

Straat

Nr.

Postcode

Gemeente + Land

2.2. Contactpersoon
De
heer
Mevr
.

Naam

Gelieve minstens één telefoonnummer op te geven.
Telefoon
Telefoon
e-mail
Adres waar de contactpersoon bereikbaar is
Overige
Straat nr bus

Postcode

Gemeente + Land

3. 4.2. Technische middelen
3.1. Identificatie van het voertuig
Inschrijvingsnummer

Gebruikelijke garageplaats

Tankcapaciteit
Liter
Welke kenmerken heeft het voertuig
Opening voor eenvoudige reiniging
Vacuümbreker
Overdrukventiel
Vacuümpomp of volumetrische
pomp Aanzuig- en afvoerklep
Is het een door het A.D.R.-reglement erkend voertuig?
Ja/
Nee

Voornaam

Telefoon

Bus

Formulier inzake de registratie van de ruimers van
septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen
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4. Omschrijving bijgewerkte versie (indien bestaande erkenning wordt bijgewerkt invullen)
Op welke elementen heeft uw bijwerking betrekking ?
Adresgegevens onderneming (adres, contactpersoon).
Bedrijfszetels waar activiteit uitgevoerd wordt
Voor de activiteit gebruikte
voertuigen - Overige

Formulier inzake de registratie van de ruimers van
septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen
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Beschrijf precies de bijgewerkte versie die u wilt communiceren

5. Verklaring op erewoord
De
heer
Functi

Naam

Voornaam

e:

Door dit formulier en de bijlagen erbij bij de administratie in te dienen,
● verbindt zich ertoe om de artikelen R390 tot R400/2 van het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek,
dat het Waterwetboek inhoudt, na te leven;
● verbindt zich ertoe de aangiften te doen overeenkomstig de Waalse wetgeving inzake afval volgens de door
de administratie bepaalde modaliteiten;
●
aanvaardt dat, indien de gevraagde erkenning wordt verleend, dit op de website van de administratie moet worden
vermeld;
● neemt er nota van dat het verlies van de erkenning automatisch betekent dat de vermelding van het bedrijf op
de website van de administratie wordt ingetrokken;
●
verklaart dat de daarin vervatte informatie volledig en juist is.

Formulier inzake de registratie van de ruimers van
septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen
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6. Bescherming persoonlijke levenssfeer en beroepsprocedure
6.1. Bescherming persoonlijke levenssfeer
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 Regering 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.
6.2. Beroepsmiddelen
{0>

Wat kunt u doen indien de beslissing uw verwachtingen niet
inlost na afloop van de procedure?
Wat kunt u doen indien de beslissing uw verwachtingen niet inlost na afloop van de procedure?
Wat kunt u doen indien de afgeleverde akte uw verwachtingen niet inlost na afloop van de procedure?
TM·80 Wat kunt u doen indien de beslissing van de bevoegde overheid uw verwachtingen niet inlost na afloop van
de procedure?
TM100
TM·88

<0}

Intern beroep bij administratie indienen.

Richt u tot de betrokken administratie om haar redenen uiteen te
zetten van uw ontevredenheid of oefen het specifieke
administratieve beroep uit als dit in de procedure is voorzien.
.
Bij bemiddelaar/ombudsdienstt beroep indienen.

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
Gratis telefoonnr. 0800/19.199
http://www.le-mediateur.be

