
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/204489]
Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. — Departement Grond en Afvalstoffen Delegaties

van bevoegdheid en handtekening inzake registraties van ophalers en vervoerders van ongevaarlijke afval-
stoffen

De Directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en
Leefmilieu,

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 10, gewijzigd bij de decreten van
30 april 2009, 10 mei 2012 en 17 juli 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers,
makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse
Regering van 12 juli 2007, 23 april 2009, 10 mei 2012 en 13 juli 2017;

Besluit :

Artikel 1. In de zin van deze beslissing wordt verstaan onder:

besluit: het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers,
makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen.

Art. 2. Delegatie van bevoegdheid wordt verleend aan de heer Jean-Mar Aldric, Directer van de Directie
Infrastructuren Afvalbeheer en -beleid krachtens art. 2, 6o, van het besluit voor:

1° het verrichten van de registratie als bepaald in artikel 5, lid 3, van het besluit;

2° het akte nemen van de verklaring van een houder dat hij afziet van een registratie.

Art. 3. § 1er. Delegatie van handtekening wordt verleend aan de persoon(onen) van de Directie Infrastructuur
Afvalbeheer en -beleid, die in paragraaf 2 genoemd wordt(den), voor de volgende handelingen:

1° het vermelden van de aanvullende stukken of inlichtingen die verstrekt dienen te worden wanneer de in
artikel 4 van het besluit bepaalde aanwijzingen of stukken in de aanvraag ontbreken.

§ 2. De persoon (onen) bedoeld in paragraaf 1 is/zijn:

- de heer Jean-Yves Mercier, gekwalificeerd attaché;

- mevr. Marilyne Steels, gekwalificeerd attaché;

- de heer Mathias Deveux, gekwalificeerd attaché.

Art. 4. Wanneer de gedelegeerde, met naam genoemd, gebruik maakt van de delegatie(s) van handtekening die
hem op grond van dit besluit verleend is/zijn, laat hij de vermelding van zijn graad en zijn handtekening voorafgaan
door de formule ″voor order″, ″op order″ of ″per order″, volledig geschreven of afgekort, op de documenten waarvoor
de delegatie van handtekening toegelaten is. Op die documenten en op de plaats van die vermelding worden de functie
van de opdrachtgevende autoriteit, alsook de voornaam en naam van de persoon die die functie uitoefent zichtbaar en
duidelijk vermeld.

De in huidige beslissing bedoelde delegaties van handtekening vervallen van rechtswege zodra de met naam
genoemde persoon(onen) zijn/hun ambt neerlegt(leggen) binnen de Directie Infrastructuur Afvalbeheer en -beleid.

Art. 5. Deze beslissing treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 22 juli 2019.

B. QUEVY
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