
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2018/15603]

17 DECEMBER 2018. — Besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschap-
pij tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij van 10 april 2018 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige personeelsleden van
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, wat betreft diverse bepalingen

De administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,
artikel 20 en 21;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van
10 april 2018 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige personeelsleden van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij;
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Overwegende dat het voor een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie wenselijk is om een delegatie van
handtekening te geven aan sommige personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 14 van het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij van 10 april 2018 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige personeelsleden van de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij wordt het bedrag “8.500 euro” vervangen door het bedrag “10.000 euro”.

Art. 2. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 20. De heer Luc Goeteyn, afdelingshoofd, heeft delegatie van handtekening om:

1° een beleidskader en een instrumentarium te ontwikkelen om de milieudruk die veroorzaakt wordt door de
productie, het gebruik en de afdanking van materialen, te beperken, en om de materiaal- en afvalstromen op
te volgen en te beheren;

2° initiatieven over de voorkoming van afvalstoffen en het beheer van materialen en afvalstoffen te nemen, te
begeleiden, op te volgen en te evalueren;

3° standpunten te formuleren over de interpretatie van de Vlaamse afvalstoffen- en materialenregelgeving;

4° gegevens en informatie over afvalstoffen en andere materialen te verzamelen, te beoordelen en te verwerken;

5° informatie over de voorkoming van afvalstoffen en het beheer van materialen en afvalstoffen te verspreiden;

6° de registratie en rapportage van afvalstoffen- en materiaalgegevens te organiseren;

7° gegevens en informatie over afvalstoffen en andere materialen te verzamelen, te beoordelen en te verwerken,
inclusief gegevens ten dienste van het beleid in verband met circulaire economie;

8° de nodige acties te ondernemen en samenwerking aan te gaan met de Vlaamse statistische autoriteit om
Vlaamse openbare statistieken te ontwikkelen, te produceren en te publiceren conform het decreet betreffende
de Vlaamse openbare statistieken;

9° afvalstromen en andere materiaalstromen op te volgen en te controleren;

10° monsters te laten nemen en analyses op monsters van afvalstoffen en andere materialen te laten uitvoeren;

11° de opmaak en eventuele herziening van preventieprogramma’s te coördineren en de uitvoering van die
preventieprogramma’s op te volgen;

12° kwaliteitsnormen voor de bevordering van de afzet van gerecupereerde stoffen en voorwerpen voor te
bereiden, met inbegrip van het samenwerken met de federale overheid om productnormen voor te bereiden;

13° wijzigingen aan de parameterlijst, vermeld in bijlage 2.3.1 en 2.3.2 van het VLAREMA, te beoordelen;

14° advies te geven aan de Vlaamse Regering over aanvragen tot afwijking van de hiërarchie, vermeld in artikel 4,
§ 3, van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;

15° overeenkomsten over responsabilisering van producenten en consumenten door aanvaardingsplichten en
terugnameplichten door uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor te bereiden, te onderhandelen, op
te volgen en te handhaven;

16° individuele afvalpreventie- en afvalbeheerplannen van producenten die onder de aanvaardingsplicht vallen te
beoordelen, op te volgen en te handhaven;

17° adviezen te geven over de vergunningsaanvragen voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten, de project-
en plan-MER-dossiers, met inbegrip over de beroepen die tegen de beslissingen over deze dossiers worden
ingediend;

18° het instellen van een beroep tegen een beslissing in het kader van een vergunning voor een ingedeelde
inrichting of activiteit, voor te bereiden;

19° de OVAM te vertegenwoordigen op provinciale en gewestelijke vergunnings-commissies en in werkgroepen
en adviesraden over ingedeelde inrichtingen en activiteiten;
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20° het bedrag, de looptijd en de vorm van de financiële zekerheid voor de nazorg van stortplaatsen te bepalen,
te beslissen over de gedeeltelijke of volledige vrijgave van die financiële zekerheid, of te beslissen om de
financiële zekerheid aan te spreken;

21° te beslissen over de vrijgave van de bankgarantie voor de opslag van afgewerkte olie, dan wel over de
aanwending ervan voor de ambtshalve verwerking van de afgewerkte olie;

22° aanvragen tot het verkrijgen van een grondstofverklaring te beoordelen, met inbegrip van het opheffen van de
grondstofverklaring;

23° adviezen over de gunnings- en de uitbetalingsdossiers voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen
en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd, voor te bereiden en op te volgen;

24° adviezen over de gunningsdossiers voor de subsidiëring van projecten inzake het asbestafbouwbeleid die in
het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden
uitgevoerd, voor te bereiden en op te volgen;

25° de aanvraag- en de uitbetalingsdossiers voor de subsidiëring van projecten inzake zwerfvuil en sluikstorten
die in het Vlaamse Gewest worden uitgevoerd, te beoordelen.

26° adviezen over de aanvraag- en de uitbetalingsdossiers voor de subsidiëring van projecten circulaire economie
die in het Vlaamse Gewest worden uitgevoerd, voor te bereiden, en op te volgen;

27° de aanvraag- en uitbetalingsdossiers te beoordelen voor de subsidiëring van de inzameling en verwerking van
silobanden op initiatief van de landbouwer;

28° een advies voor te bereiden voor de subsidies voor kringloopcentra;

29° de adviescommissie milieuheffingen verzoeken om gehoord te worden en het geven van advies aan de
adviescommissie milieuheffingen;

30° toestaan of weigeren van het nultarief of verlaagd tarief aan milieuheffingen;
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31° aanvragen tot erkenning als laboratorium voor te bereiden;

32° aanvragen tot erkenning als kringloopcentrum te beoordelen, met inbegrip van het schorsen en het intrekken
van de erkenning;

33° aanvragen tot erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte
voertuigen te beoordelen, met inbegrip van het opheffen van de erkenning;

34° de plannen van havenbeheerders voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval te behandelen, met
inbegrip van het geven van advies aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, over de
goedkeuring van die plannen;

35° aanvragen te beoordelen tot vrijstelling van betaling of tot vermindering van de bijdrage voor de afgifte en
verwerking van scheepsafval, met inbegrip van de intrekking van de vrijstelling;

36° adviezen te geven aan het Vlaams Energieagentschap, conform artikel 6.1.10 en 6.1.16 van het Energiebesluit
van 19 november 2010;

37° aanvragen voor afwijkingen op verbrandings- en stortverboden te beoordelen;

38° inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars te registreren, met inbegrip van het schorsen en het
opheffen van de registratie;

39° vervoerders van afvalstoffen te registreren, met inbegrip van het opheffen van de registratie;

40° in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgeleide producten:

a) hanterings- en verwerkingsbedrijven van dierlijke bijproducten te erkennen, met inbegrip van het intrekken
van de erkenning;

b) adviezen te geven aan de VLM-Mestbank over erkenningsaanvragen voor hanterings- en verwerkingsbe-
drijven van dierlijke bijproducten die ook mest hanteren/verwerken;

c) vervoerders van dierlijke bijproducten te registreren, met inbegrip van het opheffen van de registratie;

d) inzamelaars, handelaars, makelaars van dierlijke bijproducten te registreren, met inbegrip van het schorsen
en het opheffen van de registratie;

41° activiteiten op bovengewestelijk, Europees en internationaal vlak op te volgen en eraan deel te nemen;

42° beslissingen te nemen over de taken die aan de OVAM zijn toegewezen in het kader van:

a) verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG;

b) verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen en het verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging
van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, ondertekend in Bazel op 22 maart 1989;

c) verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende
de ozonlaag afbrekende stoffen;

d) verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en
afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002;

e) verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van
Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van
veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn.

Art. 3. Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2018.

Mechelen, 17 december 2018.

De administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,
Henny DE BAETS
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