REGISTRATIE ALS “BEHEERDER DIERLIJK AFVAL”
LEEFMILIEU BRUSSEL
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
THURN & TAXIS-site
Havenlaan 86C – bus 3000
1000 Brussel
E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels
Tel. : 02/775.75.44 – Alle werkdagen
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een registratie aan als beheerder. De beheerders van dierlijk afval zijn: vervoerders,
ophalers, opslagcentra en/of verwerkingscentra.
U kan op de website van Leefmilieu Brussel een document “Procedure” downloaden, met meer informatie in verband
met de samenstelling van het dossier, de procedure, de termijnen en de beroepsmiddelen: www.leefmilieu.brussels.
Juridische context
De geldende reglementering betreffende deze registratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de volgende:


Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Belgisch Staatsblad van 26/06/1997), in
het bijzonder de artikelen 78/1-78/7.



Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van
dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval.



Verordening (EG) nr.1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten.



Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en
afgeleide producten.

Hoe dient u het aanvraagdossier voor uw registratie in?
-

per email
aan de hand van het naar behoren ingevulde aanvraagformulier,
via het mailadres: permit_agr@leefmilieu.brussels
De uitvoeringsbepalingen rond de elektronische communicatie zijn opgenomen in de overeenkomst inzake
elektronische communicatie.

-

Per brief
aan de hand van het naar behoren ingevulde aanvraagformulier,
in 1 exemplaar,
bij : LEEFMILIEU BRUSSEL
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
THURN & TAXIS-site
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel
Gelieve uw documenten niet aan elkaar te nieten of te bevestigen bij het opsturen, dit vereenvoudigt
de behandeling van uw dossier.

1.

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
1.1. Gegevens van de aanvrager
Natuurlijke persoon:
Naam:
Voornaam:
Ondernemingsnummer:

Rechtspersoon:
Naam:
Juridische vorm:
Ondernemingsnummer:

1.2. Contactgegevens:
Adres van de maatschappelijke zetel/Woonplaats
Straat:
Postnummer:
Land:
Tel.:
E-mail:

Nr.:
Gemeente:

Bus:

Fax:
Website:

Deze gegevens zullen vermeld worden op de lijst van de geregistreerde beheerders van dierlijk afval
(vervoerders, ophalers, opslagcentra, verwerkingscentra) die gepubliceerd wordt op de website van
Leefmilieu Brussel. Indien u wenst dat er andere gegevens op vermeld worden, gelieve deze dan hieronder
in te vullen:
Straat:
Postnummer:
Land:
Tel.:
E-mail:

Nr.:
Gemeente:

Bus:

Fax:

Contactpersoon met wie Leefmilieu Brussel, in het kader van de erkenning, contact kan opnemen
Naam:
Functie:
Tel.:
E-mail:

Voornaam:
GSM:

Communicatiewijze en adres van de briefwisseling (gelieve de gekozen optie aan te kruisen). Indien
het adres van de briefwisseling in het kader van de erkenning verschillend is van het adres van de
maatschappelijke zetel/woonplaats gelieve dit hieronder te vermelden
Per email
De uitvoeringsbepalingen rond de elektronische communicatie zijn opgenomen in de overeenkomst inzake
elektronische communicatie. Gelieve één enkel email adres te vermelden.
Email:
Per brief
Straat:
Postnummer:
Land:

Nr.:
Gemeente:

Bus:
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1.3. In het geval van een rechtspersoon: verantwoordelijken
1.3.1

Vul in deze tabel de lijst in van de namen van de bestuurders, zaakvoerders of personen die verbintenissen
kunnen aangaan voor de vennootschappen.
Naam en voornaam

1.3.2

Adres

Telefoonnummer

Functie

Bijlage 2 (Enkel voor akten die gepubliceerd werden voor 1/01/1997 of die nog niet gepubliceerd werden in
het Belgisch Staatsblad)
Een afschrift van de bekendmaking van de statuten van de rechtspersoon en van de jongste akte inzake
benoeming van beheerders of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de aanvraag van de
bekendmaking van de statuten en de akte inzake benoeming.

2. BESCHRIJVING VAN DE GEREGISTREERDE ACTIVITEIT(EN)
2.A

Bedoelde activiteit

2.A.1

Gelieve de door u uitgeoefende activiteit aan te kruisen
Activiteit
Vervoerder (die vervoert)
Ophaler (die het vervoer organiseert)
Opslagcentrum
Verwerkingscentrum

2.A.2

Exploitatiezetel(s)
Geef voor elke exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar u de activiteit van
opslagcentrum en/of van verwerkingscentrum uitoefent de gevraagde informatie.
Adres van de exploitatiezetel
Straat:
Postnummer:
E-mail:
Tel.:
Referentie van de milieuvergunning:
Exploitatiezetel voor (aankruisen):

Nr.:
Gemeente:

Bus:

Fax:

opslagcentrum,

verwerkingscentrum
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2.B

Bedoelde afvalcategorie
Gelieve de door u beheerde afvalstromen aan te duiden:
Voor een opslagcentrum en/of een verwerkingscentrum moet u per exploitatiezetel in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de gevraagde informatie invullen.

2

Mest, gier

020203
020102
180202*
200108
020201
020102
020102
020106

Mest, gier afkomstig van dierengeneeskundig
onderzoek
Dierlijke bijproducten die worden verzameld bij het
behandelen van afvalwater afkomstig van andere
inrichtingen dan die welke bij categorie 1 bedoeld
worden
Dierlijk afval dat ongeschikt werd verklaard voor
menselijke consumptie wegens de aanwezigheid van
productvreemde elementen of productresiduen die het
toegestane niveau overschrijden
Dierlijk afval van categorie 2 van onderzoek en
diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij
dieren zonder risico op infectie
Mengelingen van materiaal van categorie 2 met
materiaal van categorie 3
Andere: Gelieve te preciseren:
3

020102
020203 (MRS)

Karkassen en delen van dieren die niet bestemd zijn
voor menselijke consumptie, zoals:
- Snijafval van vlees- en visverwerking
- koppen van pluimvee
- leder en huiden
- varkenshaar
- veren
- bloed
- waterdieren
- eieren en hun bijproducten
Voormalige voedingsmiddelen
Dierlijk afval van categorie 3 van onderzoek en
diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij
dieren zonder risico op infectie

180203

020201

020203

180203
020203
020203

020202

020202
180203
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Verwerkin
gscentrum

Gespecificeerd risicomateriaal, inclusief kadavers en
delen van dode dieren die gespecificeerd
risicomateriaal bevatten
Dierlijk afval dat resten van niet-toegelaten producten
bevat
Kadavers van gezelschapsdieren, dierentuindieren,
circusdieren, wilde dieren
Dierlijk afval van onderzoek en diagnose, behandeling
of preventie van ziektes bij dieren, met infectie risico
Keukenafval en etensresten afkomstig van
internationaal opererende vervoermiddelen
Dierlijke bijproducten die worden verzameld bij het
behandelen van afvalwater afkomstig van inrichtingen
die categorie 1-materiaal onttrekken of verwerken
Mengelingen van materiaal van categorie 1 met
materiaal van categorie 2 en/of 3
Andere: Gelieve te preciseren:

Opslagcentrum

1

Ophaler

Type

Eural Code

Categorie

Vervoerder

Indien van toepassing: afvalstromen voor de exploitatiezetel

Afgewerkte bak- en braadolie (huishoudelijk, horeca)
Afgewerkte bak- en braadolie (voedingsindustrie)
Ander keukenafval en etensresten
Andere: Gelieve te preciseren:

200125
020304
200108
020202

3. BIJKOMENDE INFORMATIE
3.1. Andere erkenningen, registraties, vergunningen
Referenties van alle andere erkenningen, registraties en/of vergunningen betreffende dierlijk afval,
uitgereikt door een bevoegde overheid (gemeente, gewest, staat, …).
Administratie
of overheid

Titel erkenning/registratie of
vergunning

Referentie

Geldigheidsperiode

3.2. Aan het formulier toe te voegen bijlagen
Geef voor elke activiteit en afvalcategorie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gevraagde informatie.
3.2.1.Beheer en bestemming
-

Bijlage 3: Een verbintenisverklaring van de afvalontvangende vennootschappen tot het daadwerkelijk
aanvaarden van het aangeboden afval.
3.2.2.Recipiënten en vervoersmiddelen

-

Bijlage 4: Beschrijving van de recipiënten en van de vervoermiddelen die voor de diverse afvalcategorieën
zijn bestemd en een beschrijving van de reiniging en de ontsmetting.

-

Bijlage 5: Voor het vervoer van gespecificeerd risicomateriaal: de lijst van de voertuigen en hun
chassisnummer.

4. VERKLARING
Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn.
Datum:

Klik hier om een datum in te voeren

Voornaam en naam:
Ondertekening:
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5. CONTROLELIJST TOE TE VOEGEN BIJLAGEN
De aanvrager waakt erover dat alle vereiste bijlagen worden afgegeven. De bijlagen worden genummerd en
toegevoegd in overeenstemming met deze lijst (nummer en volgorde). De aanvrager kruist aan welke bijlagen
werden toegevoegd. Indien u bijkomende bijlagen wenst toe te voegen, gelieve dan de referenties hiervan aan de
onderstaande lijst toe te voegen.
Gelieve uw documenten niet aan elkaar te nieten of te bevestigen bij het opsturen, dit vereenvoudigt de behandeling
van uw dossier.
In het geval van een rechtspersoon (punt 1.3.2):
Een afschrift van de bekendmaking van de statuten van de rechtspersoon en van de jongste akte
1
inzake benoeming van beheerders of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de aanvraag
van de bekendmaking van de statuten en van de akte inzake benoeming.
2

Een verbintenisverklaring van de afvalontvangende vennootschappen tot het daadwerkelijk
aanvaarden van het aangeboden afval. (punt 3.2.1)

3

Beschrijving van de recipiënten en van de vervoermiddelen die voor de diverse afvalcategorieën
zijn bestemd en een beschrijving van de reiniging en de ontsmetting. (punt 3.2.2)

4

Voor het vervoer van gespecificeerd risicomateriaal: de lijst van de voertuigen en hun
chassisnummer. (punt 3.2.2)

Bijkomende bijlagen

Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt voor de behandeling en follow-up van uw aanvraagof aangiftedossier, in overeenstemming met de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
Uw gegevens worden bewaard gedurende de volledige duur van de follow-up van uw aanvraag en voor zolang de
toelating die eruit voortvloeit juridische effecten heeft, onder meer gelet op de dwingende verplichtingen bij een
stopzetting van de activiteit.
Leefmilieu Brussel is onderworpen aan verplichtingen inzake de transparantie van milieu-informatie, onder meer
krachtens het gezamenlijke decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de
openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.
U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail
(permit@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, afdeling Vergunningen en Partnerschappen, Havenlaan
86C/3000, 1000 Brussel).
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail
(privacy@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).
In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000
Brussel).
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