REGISTRATIE ALS INZAMELAAR, HANDELAAR EN MAKELAAR
VAN NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
LEEFMILIEU BRUSSEL
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
THURN & TAXIS-site
Havenlaan 86C – bus 3000
1000 Brussel
E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels
Tel. : 02/775.75.44 – Alle werkdagen
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een registratie aan als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet
gevaarlijke afvalstoffen.
U kan op de website van Leefmilieu Brussel een document “Procedure” downloaden, met meer
informatie in verband met de procedure, de termijnen en de beroepsmiddelen:
www.leefmilieu.brussels
Juridische context


Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Belgisch Staatsblad van
26/06/1997), in het bijzonder de artikelen 78/1-78/7;



Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016
betreffende het beheer van afvalstoffen. (Belgisch Staatsblad van 1301/2017)



Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen (BS van 27/06/2012);



Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei 2000 tot vaststelling van
een lijst van afvalstoffen;

Dit formulier is noodzakelijk krachtens artikel 3.1.4. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. Het stemt overeen met bijlage 7
van dat besluit.
Hoe dient u het aanvraagdossier in?
-

Op elektronische wijze via het mailadres: permit_agr@leefmilieu.brussels
aan de hand van het naar behoren ingevulde registratieformulier, met in bijlage 1 het naar
behoren ingevulde formulier “aanvraag voor elektronische communicatie”.
U kan dit laatste formulier downloaden op de website van Leefmilieu Brussel:
www.leefmilieu.brussels
In dat geval moeten bepaalde documenten als afzonderlijk bestand bij de mail worden
gevoegd (zie punt “Controlelijst toe te voegen bijlagen”).

-

Per aangetekend schrijven of per drager
aan de hand van het naar behoren ingevulde registratieformulier
in 1 exemplaar,
bij :

LEEFMILIEU BRUSSEL
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
THURN & TAXIS-site
Havenlaan 86C – bus 3000
1000 Brussel

Gelieve uw documenten niet aan elkaar te nieten of te bevestigen bij het opsturen, dit vereenvoudigt
de behandeling van uw dossier.

1 Identificatie van de inzamelaar, handelaar of makelaar
1.1

Naam (rechtspersoon of natuurlijke persoon):................................………………………………….
Juridische vorm (rechtspersoon): ………………… Ondernemingsnummer: .………….…………
Adres van de maatschappelijke zetel/Woonplaats
Straat: ……………………………………………… Nr.: ……………….. Bus: …………………
Postnummer: ……………………………………… Gemeente: …………………………………
Land: …………………………………………………………………………………………….......
Tel.: ………………………………………………… Fax: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………… Website: ……………………………………

1.2

Contactgegevens
Contactpersoon bij de inzamelaar, handelaar, makelaar met wie Leefmilieu Brussel, in het
kader van de registratie, contact kan opnemen
Naam: ……………………………………………....... Voornaam: …………………………………
Functie: …………………………………………………………….…………………………………..
E-mail: ……………………………………………… GSM: ........……………………………………
Tel.: ………………………………………………… Fax: ……………………………………………
Bij voorkeur contact opnemen op de volgende dagen/uren: ………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………..
Adres waar alle briefwisseling in het kader van de registratie naartoe gestuurd moet worden
(indien verschillend van het adres van de maatschappelijke zetel/woonplaats)
Naam: …………………………………………….... Voornaam: ………………………………….....
Straat: ……………………………………………… Nr.: ……………….. Bus: ……………………..
Postnummer: ……………………………………… Gemeente: ……………………………………..
Land: ……………………………………………………………………………..................................

1.3

Adres te publiceren op de lijst van de geregistreerde inzamelaars, handelaars en
makelaars
Indien de uitbatingszetel verschillend is van de maatschappelijke zetel/woonplaats : de
gegevens van deze zetel verschijnen in de lijst van de geregistreerde ondernemingen.
Straat: ……………………………………………… Nr.: ……………….. Bus: ……………………
Postnummer: ……………………………………… Gemeente: ……………………………………
Land: ……………………………………………….. E-mail: …………………………………………
Tel.: ………………………………………………… Fax: ……………………………………………

2 Soorten afvalstoffen (indicatieve lijst)
Duid aan welke niet gevaarlijke afvalstoffen u wil inzamelen, handelen of makelen.
Het gaat hier om een indicatieve lijst. De registratiehouder is geregistreerd voor alle niet gevaarlijke
afvalstoffen (zoals opgenomen in de beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei
2000 tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen) met uitzondering van de afvalstoffen met de volgende
codes :
-

Dierlijkafvalstof: 02 01 02 - 02 01 06 - 02 02 01 - 02 02 02 - 02 02 03 - 02 02 99 - 02 03
04 - 02 05 01 - 18 02 03 - 19 08 09 - 20 01 08 - 20 01 25
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-

Afgedankte voertuigen: 16 01 06
Specifieke afvalstoffen afkomstig van de gezondheidszorg: 18 01 01, 18 01 02 en 18 02 01

2.1 Groepen van niet-gevaarlijke afvalstoffen
Gelieve de groepen aan te kruisen van niet-gevaarlijke afvalstoffen die u op de lijst van de als
inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen geregistreerde ondernemingen op
onze website wenst te zien. Indien u specifieke codes wenst toe te voegen die niet in de onderstaande
groepen staan, gelieve deze in punt 2.2 te vermelden.
Codes (zoals opgenomen in de beschikking 2000/532/EG van de
Naam

 Papier en karton

03 03 08, 03 03 10, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01 (niet 09 01
07, 09 01 08)

 Glas

10 11 03, 10 11 10, 10 11 12, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20
01 02

 Kunststoffen

02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19
12 04, 20 01 39

 Bouw-en sloopafval

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17
05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

 Textiel

04 02 09, 04 02 15, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20
01 11

 Hout

03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20
01 38

 Grond

17 05 04, 20 02 02

 Voertuigbanden

16 01 03



Metalen,
metaalschroot

02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16
01 17, 16 01 18, 16 02 14, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04
03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10
01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 36, 20 01 40

 Restafval

20 03 01

 Grofvuil

20 03 07





Opmerking

Europese commissie van 3 mei 2000 tot vaststelling van een lijst van
afvalstoffen)

Marktafval,
veegvuil, afval van
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99
reinigen van riolen
enz
Groenafval,
tuinafval, biologisch
afbreekbaar
20 01 08*, 20 02 01
keuken- en
kantineafval
* Deze code mag enkel opgenomen worden indien het keuken- en tafelafval naar verbranding wordt
gestuurd
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2.2 Andere niet-gevaarlijke afvalstoffen
Gelieve de codes en de omschrijving van de niet-gevaarlijke afvalstoffen te melden (zoals opgenomen
in de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van
3 mei 2000 tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen) die niet in punt 2.1 zijn hernomen.
Codes (uit de beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie
Naam

Opmerking

van 3 mei 2000 tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen te
hernemen)

Andere, namelijk:

3 Vervoer van afvalstoffen
Voert u zelf het vervoer van afvalstoffen uit?
☐
Ja
☐
Nee
Indien ja, bent u al geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest?
☐

Nee. In dit geval moet u ook een aanvraag tot registratie als vervoerder van
afvalstoffen indienen.
Ja, duid in onderstaande tekst aan onder welk geval u valt:

☐

De volgende personen en ondernemingen zijn geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
☐
De personen die over een registratie als vervoerder van afvalstoffen beschikken die
door Leefmilieu Brussel werd afgeleverd;
☐
De personen geregistreerd of erkend als vervoerder van afvalstoffen bij OVAM (in
Vlaanderen) of Département du Sol et des Déchets (in Wallonië);
De personen die beschikken over volgende toelating zijn van rechtswege geregistreerd als vervoerder,
voor het vervoer van afvalstoffen die ontstaan zijn in het kader van zijn hun activiteit :
☐
de bodemsaneringsaannemer;
☐
de koeltechnicus;
☐
de verwarmingsinstallateur.

4 Vorming
Naam van de persoon die beschikt over voldoende kennis van de afvalstoffenwetgeving en het
afvalstoffenbeheer.
Naam: ……………………………………

Voornaam: ……………………………………

Functie: …………………………………………………………………………………………………..
Heeft deze persoon een specifieke vorming gevolgd of zal volgen?


Ja, de vorming werd gevolgd. Voeg in bijlage de diploma’s, certificaten of attesten toe
waaruit de kennis van deze materie blijkt.


Vorming georganiseerd door Leefmilieu Brussel op datum ……………..



Vorming georganiseerd door een andere instelling(*) op datum …………….
Naam van de instelling: ……………………….
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Ja, de vorming zal gevolgd worden. Wanneer de vorming is gevolgd gelieve de diploma’s,
certificaten of attesten op te sturen.





Vorming georganiseerd door Leefmilieu Brussel op datum …………………..



Vorming georganiseerd door een andere instelling(*) op datum ………………….
Naam van de instelling: ……………………….



Neen, voeg in bijlage de gemotiveerde aanvraag tot afwijking.
Een afwijking kan toegestaan worden indien de aanvrager of zijn afgevaardigde beschikt over
het bewijs van gelijkwaardige beroepservaring. De aanvraag tot afwijking moet gemotiveerd
worden en minstens volgende elementen bevatten:




een recent curriculum vitae;
een beschrijving van de werktaken in lijn met de vereisten en noodzakelijke elementen
die de toegewezen persoon moet beheersen;
een verklaring op eer dat de toegewezen persoon voldoende kennis bezit over de
afvalstoffenwetgeving.

Voor meer informatie met betrekking tot de vorming : www.leefmilieu.brussels/vormingafvalbeheerders
(*) Wanneer de vorming georganiseerd is door een andere instelling moet deze goedgekeurd worden
door Leefmilieu Brussel.

5 Controlelijst toe te voegen bijlagen
De aanvrager waakt erover dat alle vereiste bijlagen worden afgegeven. De bijlagen worden
genummerd en toegevoegd in overeenstemming met deze lijst (nummer en volgorde). De aanvrager
kruist aan welke bijlagen werden toegevoegd. Indien u bijkomende bijlagen wenst toe te voegen,
gelieve dan de referenties hiervan aan de onderstaande lijst toe te voegen.
Gelieve uw documenten niet aan elkaar te nieten of te bevestigen bij het opsturen, dit vereenvoudigt
de behandeling van uw dossier.
Indien u de aanvraag elektronisch indient, moet de bijlage 1 als afzonderlijk bestand bij de e-mail
worden gevoegd.
Indien van toepassing, formulier “vraag tot elektronische communicatie”
Voor de persoon die beschikt over kennis van de afvalstoffenwetgeving en het
afvalstoffenbeheer: diploma’s, certificaten of attesten van een opleiding waaruit deze
kennis blijkt
OF gemotiveerde aanvraag tot afwijking

6 Ondertekening
Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn.
Datum

dag ∟∟ maand ∟∟ jaar ∟∟∟∟

Handtekening
Voornaam en naam
Functie
Bijkomende informatie die samen met dit formulier ingediend wordt (bv kwaliteitsbeheersysteem,
uittreksels uit het strafregister van de bestuurders,…) kan nuttig zijn. Tijdens de behandeling van het
dossier kan om bijkomende informatie gevraagd worden.
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