
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/204092]

3 JUNI 2019. — Omzendbrief betreffende de delegaties van bevoegdheid
en handtekening inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu van de Waalse Overheids-
dienst,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2006 betreffende
de overbrenging van afvalstoffen;

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 23, § 2, gewijzigd bij de decreten van
22 maart 2007 en 23 juni 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen;

Gelet op de omzendbrief van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke
Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) van 16 maart 2011, tot aanwijzing van zijn afgevaardigde krachtens de
artikelen 2.2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen
getroffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende
de overbrenging van afvalstoffen (Belgisch Staatsblad van 22/04/2011);

Gelet op de nota van de Directeur-generaal van 27 juni 1995, met referte ML/ar/409, die delegaties van
handtekening inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen toekent,

Beslist:

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

1o Verordening: Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2006
betreffende de overbrenging van afvalstoffen;

2o besluit: het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

Art. 2. Delegatie van bevoegdheid wordt toegekend aan Mevr. Joëlle Bastin, inspecteur-generaal bij het
Departement Bodem en Afvalstoffen krachtens art. 2, 2o, van het besluit.

Art. 3. Delegatie van handtekening wordt toegekend aan Mevr. Joëlle Bastin, inspecteur-generaal bij het
Departement Bodem en Afvalstoffen, voor de volgende handelingen:

1o de uittreksels van de beslissingen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig art. 11 van het
besluit;

2o de opheffingen in verband met de borgstellingen in het kader van de grensoverschrijdende overbrenging van
afvalstoffen, overeenkomstig art. 6 en art. 16 van het besluit;

3o herinnerings- of waarschuwingsbrieven aan de rechtverkrijgenden;

4o onder voorbehoud van artikel 4, 5o, van dit besluit, de documenten die de ondernemingen toegang verlenen tot
de internetsite voor de opvolging van het vervoer en de bepaling van de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden,
overeenkomstig artikel 5, § 2, van het besluit.

Art. 4. § 1. Delegatie van handtekening wordt verleend aan de persoon(onen) van de Directie Infrastructuur voor
Afvalbeheer en -beleid, die in paragraaf 2 genoemd wordt(den), voor de volgende handelingen:

1o de ontvangstbevestigingen waarin de kennisgeving in goede en behoorlijke vorm verklaard wordt,
overeenkomstig artikelen 7 en 8 van de verordening;

2o de documenten die het dossier aan de invoer- en doorvoerautoriteiten overmaken, overeenkomstig artikel 7 van
de verordening;
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3o de aktenames van een wijziging van de betrokken kennisgeving of de bijlagen ervan, overeenkomstig artikel 17
van de verordening, en in de volgende hypotheses:

a) in de gevallen waarin het Departement Bodem en Afvalstoffen niet betrokken is, maar die niettemin een
aktename vereisen om de betrokken buitenlandse autoriteit in staat te stellen zonder verdere kennisgeving een
wijzigingsbesluit te nemen, met name de toevoeging van een vervoermaatschappij die uitsluitend in het buitenland
actief is in een multimodaal vervoer, of de toevoeging van een scheepvaartmaatschappij;

b) in de gevallen waarin de wijziging van secundaire punten geen technische of juridische gevolgen heeft voor de
overbrenging van afvalstoffen en niet tot een wijziging van het oorspronkelijke besluit kan leiden, met name bij een
wijziging van contactpersoon, e-mail, telefoon, naam of adres, zonder wijziging van de onderneming die intuitu
personae tussenkomt, of bij een wijziging zonder gevolgen voor het leefmilieu van de verpakking van de afvalstoffen,
van een VN-code of van een douanecode;

c) in de gevallen die specifiek in die zin bedoeld zijn bij het besluit zelf;
4o de beslissingen betreffende de afvalstoffen die door de bestemmeling geweigerd worden en de terugzending

ervan naar de site van herkomst of naar een alternatieve installatie, wanneer de regelgeving geen nieuwe kennisgeving
vereist, overeenkomstig artikel 22 van de verordening;

5o de beslissingen die de ondernemingen toegang verlenen tot de internetsite voor de opvolging van het vervoer
en de bepaling van de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden, enkel voor de buitenlandse kennisgevers die uitsluitend
voorafgaande kennisgeving verrichten, overeenkomstig art. 5, § 2, van het besluit;

§ 2. De persoon(onen) bedoeld in paragraaf 1 is/zijn:
- de heer Jean-Marc Aldric, directeur;
- de heer Jean-Yves Mercier, gekwalificeerd attaché;
- de heer Fabien Piron, gekwalificeerd attaché;
- de heer Mathias Deveux, gekwalificeerd attaché;
- de heer Hervé Gruchala, attaché.
Art. 5. § 1. Delegatie van handtekening wordt verleend aan de persoon(onen) van de Directie Infrastructuur voor

Afvalbeheer en -beleid, die in paragraaf 2 genoemd wordt(den), voor de volgende handelingen:
1o de overzichten betreffende de heffingen die aan de houders van de betrokken rekeningen worden toegezonden

en die de in de gegevensbank geregistreerde boekhoudkundige verrichtingen bevatten, overeenkomstig artikel 7 van
het besluit;

2o de uitnodigingen tot het betalen van de heffing, overeenkomstig art. 7 van het besluit.
§ 2. De persoon(onen) bedoeld in paragraaf 1 is/zijn:
- de heer Jean-Marc Aldric, directeur;
- de heer Jean-Yves Mercier, gekwalificeerd attaché;
- de heer Fabien Piron, gekwalificeerd attaché;
- de heer Mathias Deveux, gekwalificeerd attaché;
- de heer Hervé Gruchala, attaché.
Art. 6. 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 dit besluit bedoelde delegaties van handtekening vervallen van rechtswege zodra de met naam genoemde
persoon(onen) zijn/hun ambt neerlegt(leggen) binnen de Directie Infrastructuur voor Afvalbeheer en -beleid.

Art. 7. De hierboven bedoelde omzendbrief van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal
Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) van 16 maart 2011 wordt opgeheven.

Art. 8. De hierboven bedoelde nota van de directeur-generaal van 27 juni 1995, met referte ML/ar/409, wordt
opgeheven.

Art. 9. Deze beslissing treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Namen, 3 juni 2019.

B. QUEVY
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