
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/203995]
22 MAART 2019. — Administratieve omzendbrief betreffende de erkenning van de registraties als vervoer-

der van andere dan gevaarlijke afvalstoffen, verstrekt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het
Vlaams Gewest

1. Artikel 10, lid 7, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen bepaalt dat iedere persoon die voor
het vervoer van ongevaarlijke afvalstoffen in één van de twee andere gewesten van de Belgische staat geregistreerd is,
geacht is in het Waalse Gewest geregistreerd te zijn voor dezelfde categorieën afvalstoffen.

2. Deze omzendbrief strekt ertoe, de nadere regels te bepalen voor de kennisgeving, aan de administratie, van de
registraties verstrekt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest en voor de erkenning ervan.

3. Om een beslissing tot registratie voor het vervoer van ongevaarlijke afvalstoffen, verkregen in een ander Gewest
van de Belgische staat, toepasselijk te maken op het Waals grondgebied, moet de houder eerst het volgende aan de
administratie bezorgen (Departement Bodems en Afvalstoffen):

1o afschrift van de registratiebeslissing;
2o identificatienummer, verstrekt door de Kruispuntbank van de Ondernemingen of, bij gebreke, ieder ander

gelijkwaardig nummer, verstrekt door een buitenlandse overheid;
3o een korte omschrijving van de technische middelen en menselijke krachten ingezet voor de vervoersactiviteiten.
Onder technische middelen, verstaat men de lijst der inschrijvingen van de voertuigen (vrachtwagens,

aanhangwagens, tanks, rivieraken,...), die in eigendom of ter uitvoering van contracten gesloten met derden gehouden
worden.

Onder menselijke krachten dient de lijst van de chauffeurs te worden verstaan.
4.1. Indien het erkenningsdossier niet volledig is, stelt de Administratie de aanvrager in kennis daarvan en wijst

ze hem op de ontbrekende stukken of gegevens.
4.2. Wanneer het dossier volledig is, licht de administratie per schrijven de aanvrager in over de erkenning, in het

Waalse Gewest, van de beslissing tot registratie voor het vervoer van ongevaarlijke afvalstoffen, verstrekt door één van
de twee andere Gewesten van de Belgische staat.

4.3. De erkenning gaat in te rekenen van het versturen van het schrijven bedoeld onder punt 4.2.
De duur van de erkenning is beperkt tot de geldigheidsduur van de beslissing die het voorwerp heeft uitgemaakt

van deze erkenning en mag niet langer zijn dan vijf jaar.
4.4. De houder moet de administratie binnen de tien dagen inlichten over iedere maatregel, genomen door de

betrokken overheid van een ander Gewest, houdende opheffing, opschorting of wijziging van de beslissing die een
erkenning inhoudt in het Waalse Gewest.

4.5. Elke beslissing tot erkenning van de registratie wordt per uittreksel bekendgemaakt op de portaalwebsite
leefmilieu van het Waals Gewest en in het Belgisch Staatsblad.

Dat uittreksel vermeldt de identiteit van de vervoer van ongevaarlijke afvalstoffen, het toegekend nummer, de
periode waarin de erkenning geldig is, de aard van de betrokken afvalstoffen.

5. Het vervoer wordt enkel toegelaten wanneer dit verricht wordt op bevel van een producent van afvalstoffen of
op bevel van een geregistreerd ophaler van afvalstoffen.

6. Een afschrift van de beslissing tot erkenning van de registratie moet elk vervoer van ongevaarlijke afvalstoffen
begeleiden.

7. De verplichtingen, van toepassing op de vervoerders die geregistreerd zijn ter uitvoering van het besluit van de
Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers, makelaars, handelaars en vervoerders
van andere dan gevaarlijke afvalstoffen zijn van toepassing op de houders van een erkenning tot registratie opgetekend
als bedoeld onder 4.2.

8. Als de vervoerder wenst af te zien van de erkenning van zijn registratie, geeft hij daar kennis van aan het
Departement Bodems en Afvalstoffen.

Namen, 22 maart 2019.

B. QUEVY,
directeur-generaal
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