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De transportondernemer die met een lading afvalstoffen op Belgisch grondgebied
terechtkomt, moet aan extra eisen voldoen. In dit infoblad wordt beknopt uiteengezet
wat die eisen zijn.
Vlaanderen
Het volstaat als vervoerders in een EU lidstaat zijn geregistreerd. Vervoerders van afvalstoffen
die niet reeds zijn geregistreerd, moeten dat alsnog doen bij de OVAM in Mechelen.
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft een registratieplicht voor vervoerders van
ongevaarlijk afval. Het formulier staat op http://www.leefmilieu.brussels/themas/afvalgrondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties/formulieren?view_pro=1&view_school=1
Inzamelaars van gevaarlijk afval moeten erkend zijn.
Er is geen registratie- of erkenningsplicht voor vervoerders van gevaarlijk afval.
Meer info: www.leefmilieubrussel.be
Wallonië
In het gewest Wallonië is sprake van twee regimes.
Ongevaarlijk afval
De vervoerder die in opdracht van derden afvalstoffen vervoert en Waals grondgebied
betreedt, moet zich registreren bij de Direction générale des ressources naturelles et de l’
environnement (DGRNE). Het formulier waarmee men zich registreert heet ‘Demande
d’enregistrement en qualité de collecteur et/ou de transporteur de déchets autres que
dangereux’ en kan worden gehaald van de website: http://environnement.wallonie.be in het
menu aanklikken ‘sols et déchets’ en vervolgens in de linker balk ‘formulaires’.
Gevaarlijk afval
De transportondernemer die met gevaarlijk afval op Waals grondgebied vertoeft, is onderhevig
aan een vergunningplicht. Het aanvraagformulier ‘Demande d’agrément en qualité
de transporteur de déchets’ staat op de website en de behandelende beambte is dezelfde
als hierboven genoemd. De procedure is omslachtig, tijdrovend en langdurig.

Colofon
Hoewel dit infoblad met de
meeste zorg is samengesteld,
kan geen enkele
aansprakelijkheid worden
aanvaard voor eventuele
onjuistheden of
onvolkomenheden.

Contactpersoon is J-Y Mercier.
Premier Attaché
Email : JeanYves.Mercier@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie (SPW)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
(DGARNE)
Département du Sol et des Déchets - Office wallon des Déchets
Direction de la Politique des Déchets
avenue Prince de Liège 15
B-5100 JAMBES
T: 081 336575
F: 081 336522

Mocht u over aanvullende
informatie beschikken die
van belang kan zijn voor dit
onderwerp, dan horen wij dat
graag van u.
Nadere info:
T 088 4567567
E info@tln.nl
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Belasting
De erkende zowel als geregistreerde vervoerder is in beginsel belastingplichtig. De vervoerder
ontvangt in eerste instantie een ‘attest op erewoord’. Dat moet naar waarheid worden ingevuld
en geretourneerd. Afhankelijk van de gegeven antwoorden blijft het daarbij, ofwel zal de
vervoerder worden aangeslagen.
Rijverbod
Met afvalstoffen mag niet worden gereden tussen 23:00 en 05:00 uur.
Oostkantons
Het Duitstalige gebied van België, de zogenoemde Oostkantons, eist, dat al naar gelang
het afval ongevaarlijk of gevaarlijk is, de Waalse registratie respectievelijk erkenning aan
boord is.
Bijkomende formaliteiten
Let op: de bovengenoemde verplichtingen slaan op de natuurlijke- of rechtspersoon die
beroepsgoederenvervoer verricht met afvalstoffen in opdracht van derden. Deze verplichtingen
komen bovenop de formaliteiten die nodig zijn om het afval grensoverschrijdend te mogen
vervoeren. Ook komen zij bovenop de vele andere verplichtingen die de beroepsvervoerder
moet nakomen.
Dierlijke bijproducten
Hoewel dierlijke bijproducten niet tot het afval worden gerekend, eisen Vlaanderen en Wallonië
registratie van de transportonderneming die deze bijproducten vervoeren.
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