
 

 

REGISTRATIE ALS VERVOERDER VAN AFVALSTOFFEN EN 
DIERLIJKE BIJPRODUCTEN 

LEEFMILIEU BRUSSEL 
Afdeling Vergunningen en partnerschappen 
Site Thurn & Taxis 
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 vervoerder van afvalstoffen en dierlijke 
bijproducten. 

U kan op de website van Leefmilieu Brussel een document ‘Procedure’ downloaden, met meer 
informatie in verband met de procedure, de termijnen en de beroepsmiddelen: www.leefmilieu.brussels. 

Juridische context 

• Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen 

• Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 
betreffende het beheer van afvalstoffen (hierna ‘BRUDALEX’ genoemd) 

• Beschikking 2000/532/EG van de Europese Commissie van 3 mei 2000 houdende vaststelling 
van een lijst van afvalstoffen (hierna ‘Europese afvalstoffenlijst’ genoemd) 

• Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen 

• 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; 

• Verordening (EU) Nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009. 

Dit formulier bevat de in bijlage 6 van BRUDALEX gespecificeerde minimuminhoud. 
 
Hoe dient u het aanvraagdossier voor uw registratie in? 

- via mail  
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 
 Site Thurn & Taxis 
 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.  

mailto:permit_agr@leefmilieu.brussels
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/proc_enr_t_d_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997060533&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016120133&table_name=wet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0532-20150601&qid=1443770560597&from=EN
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012061402&table_name=wet
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1069/2019-12-14
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/142/2021-01-01
mailto:permit_agr@leefmilieu.brussels
http://les/
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/proc_conventioncomelectro_nl.pdf
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1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

1.1. Gegevens van de aanvrager 

Natuurlijke persoon: Rechtspersoon: 

Naam:       

Voornaam:       

Ondernemingsnummer (btw):       

Naam:       

Juridische vorm:       

Ondernemingsnummer (btw):       
 

1.2. Contactgegevens: 

 Adres van de maatschappelijke zetel/Woonplaats 

 Straat:       Nr.:       Bus:       

 Postcode:       Gemeente:       

 Land:       

 Tel.:       Fax:       

 E-mail:       Website:       
 
 Deze gegevens zullen vermeld worden op de lijst van de geregistreerde personen en 

ondernemingen 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:       Nr.:       Bus:       

 Postcode:       Gemeente:       

 Land:       

 Tel.:       Fax:       

 E-mail:       
 

Contactpersoon met wie Leefmilieu Brussel, in het kader van de erkenning, contact kan 
opnemen. 

 Naam:       Voornaam:       

 Functie:       

 Tel.:       Gsm:       

 E-mail:       
  

 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 e-mail 

De uitvoeringsbepalingen rond de elektronische communicatie zijn opgenomen in de 
overeenkomst inzake elektronische communicatie. Gelieve één enkel e-mailadres te 
vermelden. 

 E-mail:       

 Per brief: 

 Straat:       Nr.:       Bus:       

 Postcode:       Gemeente:       

 Land:       

 
 

  

http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0205
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0205
http://les/
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/proc_conventioncomelectro_nl.pdf
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2. SOORTEN AFVALSTOFFEN  

Duid aan welke afvalstoffen u wil vervoeren. Deze zullen worden opgenomen in de lijst van 
geregistreerde bedrijven op de website van Leefmilieu Brussel. 

Ter informatie, deze lijst is indicatief. Als houder van een registratie als vervoerder van afvalstoffen en 
dierlijke bijproducten mag u alle afvalstoffen en dierlijke bijproducten (zoals vermeld in de Europese 
afvalstoffenlijst) vervoeren, behalve autowrakken (16 01 04* - 16 01 06). 

De afvalstoffen worden onderverdeeld in 3 categorieën: 

- Niet gevaarlijke afvalstoffen (zie 2.1) 
- Gevaarlijke afvalstoffen (zie 2.2) 
- Dierlijke bijproducten (zie 2.3) 

Gelieve de groepen van niet gevaarlijke of gevaarlijke afvalstoffen of de types van dierlijke bijproducten 
aan te kruisen die u wil vermeld zien in de lijst van ondernemingen, geregistreerd als vervoerder van 
afvalstoffen en dierlijke bijproducten op de website van Leefmilieu Brussel. Als u specifieke codes wil 
toevoegen die niet zijn opgenomen in de onderstaande groepen, vermeld ze dan en voer ook de codes 
en de beschrijving van de afvalstoffen in (zoals vermeld in de Europese afvalstoffenlijst). 

2.1. Groepen van niet gevaarlijke afvalstoffen 

 Naam 
Codes vermeld in de Europese 
afvalstoffenlijst 

Opmerking 

 Papier en karton  
03 03 08, 03 03 10, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01 
(niet 09 01 07, 09 01 08) 

      

 Glas 
10 11 03, 10 11 10, 10 11 12, 16 01 20, 17 02 02, 
19 12 05, 20 01 02 

      

 Kunststoffen 
02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 
17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

      

 Bouw- en sloopafval 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 
17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 

      

 Textiel 
04 02 09, 04 02 15, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 
19 12 08, 20 01 11 

      

 Hout 
03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 
19 12 07, 20 01 38 

      

 Grond 17 05 04, 20 02 02       

 Voertuigbanden 16 01 03       

 Metalen, metaalschroot 

02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 
15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 16 02 16, 
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 
19 12 02, 19 12 03, 20 01 36, 20 01 40 

      

 Restafval  20 03 01       

 Grofvuil 20 03 07       

 
Marktafval, veegvuil, 
afval van het reinigen 
van riolen enz. 

20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 
      

 Groenafval, tuinafval  20 02 01       

 Andere, namelijk             
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2.2. Groepen van gevaarlijke afvalstoffen 

Hieronder staan groepen gevaarlijk afval. Aan deze groepen zijn echter geen codes voor gevaarlijk afval 
gekoppeld. Geef de codes en de beschrijving van de gevaarlijke afvalstoffen op (zoals vermeld in de 
Europese afvalstoffenlijst). 

Opgelet: indien geen code is vermeld zullen de afvalstoffen niet op onze website aangegeven worden. 

 Gevaarlijke afvalstoffen  

 Naam Codes vermeld in de Europese afvalstoffenlijst Opmerking 

 
Afgewerkte 
minerale olie 

      
      

 
Asbesthoudend 
afval 

      
      

 Teerhoudend afval             

 Gasflessen             

 

Afgedankte 
elektrische en 
elektronische 
apparatuur 

      

      

 Medisch afval             

 Andere, namelijk             

2.3. Categorieën van dierlijke bijproducten 

Opmerking: mengsels van dierlijke bijproducten van verschillende categorieën moeten in de meest 
strikte categorie worden opgenomen. Zo moet een mengsel van categorie 1 en categorie 2 of 3 worden 
opgenomen in de dierlijke bijproducten van categorie 1. 

 Naam Opmerkingen Codes 
afvalstoffen 

Product 
type1 

Categorie 1 

 Kadavers (met inbegrip van 
delen van dieren) van 
gezelschapsdieren, 
dierentuindieren, circusdieren en 
wilde dieren  

Bijvoorbeeld: katten, 
honden, leeuwen, vossen 
enz. 

02 01 02 CAD 

 Kadavers van 
landbouwhuisdieren (cf. definities 
hierna) 

Bijvoorbeeld: koeien, 
schapen, geiten enz.  

02 01 02 CAD 

 Kadavers van dieren gebruikt 
voor wetenschappelijke 
doeleinden wanneer zij een 
ernstig potentieel risico vormen 
voor de gezondheid van mens of 
dier 

(cf. definities hierna) 

 18 02 02* CAD 

 
1 Zoals vermeld in de Technical specifications for the format for the lists of approved or registered establishments, 

plants or operators handling animal by-products inside the EU and in third countries. 
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 Gespecificeerd risicomateriaal 

(GRM), met uitzondering van 

kadavers 

(cf. definities hierna) 

 02 02 03  RAW 

 Keukenafval en etensresten 

afkomstig van internationaal 

opererende vervoermiddelen 

(cf. definities hierna) 

Internationaal = buiten 

Europa 

20 01 08 CATW 

 Afvalstoffen die worden 

verzameld bij het behandelen van 

afvalwater bij inrichtingen die 

materiaal van categorie 1 ophalen 

of verwerken of die GRM ophalen 

 02 02 04 WWT 

 Afgeleide producten van 

categorie 1 

Bijvoorbeeld: Dierlijk meel 

en dierlijke vetten voor 

verbranding  

02 02 99 OTHER 

 Andere: verduidelijken 

      

Bijvoorbeeld:   

Afvalstoffen die residuen 

van niet-toegelaten 

producten bevatten 

02 01 02 OTHER 

…   

Categorie 2 

 Mest, drijfmest  02 01 06 MANU 

 Kadavers van landbouwhuisdieren  Bijvoorbeeld: varkens, 
kippen enz. 

02 01 02 CAD 

 Dierlijke bijproducten die 
ongeschikt voor menselijke 
consumptie zijn verklaard omwille 
van de aanwezigheid van vreemde 
lichamen of residuen van 
toegelaten stoffen of van 
contaminanten die de toegelaten 
niveaus overschrijden 

 02 02 03 RAW 

 Afvalstoffen verzameld bij het 
behandelen van afvalwater bij 
andere inrichtingen dan die 
beoogd in categorie 1 

 02 02 04 WWT 

 Afgeleide producten van categorie 

2 

Bijvoorbeeld: dierlijk meel 
en dierlijke vetten voor 
verwerking tot meststof 

02 02 99 OTHER 

 Andere: verduidelijken 

      

Bijvoorbeeld:    
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Andere dierlijke bijproducten 

dan het materiaal van 

categorie 1 of categorie 3 

02 02 03 OTHER 

…   

Categorie 3 

 Slachtafval van in slachthuis 

goedgekeurde dieren 

 02 02 02 RAW 

 Voormalige levensmiddelen die 
niet bestemd zijn voor het 
voederen van dieren 

(cf. definities hierna) 

Afvalstoffen afkomstig van 
de voedselverwerking  

02 02 03 FORMF 

Afvalstoffen afkomstig van de 
melkindustrie 

02 05 01 FORMF 

Afvalstoffen afkomstig van 
de bakkerijsector 

02 06 01 FORMF 

 Keukenafval en etensresten 

(behalve afvalstoffen van 

voedingsoliën en -vetten) 

(cf. definities hierna) 

 20 01 08 CATW 

 Afgewerkte voedingsoliën en -

vetten 

 20 01 25 CATW 

 Afgeleide producten van categorie 

3 

Bijvoorbeeld: dierlijk meel 

en dierlijke vetten voor 

verwerking tot petfood of 

veevoeding 

02 02 99 OTHER  

 Andere: verduidelijken 

      

Bijvoorbeeld:   

Afvalstoffen afkomstig van 

pluimvee en lagomorfen die 

in de exploitatie werden 

geslacht en geen 

symptomen vertonen van 

een op mens of dier 

overdraagbare ziekte 

02 02 02 OTHER 

Afvalstoffen afkomstig van 

de productie van voor 

menselijke consumptie 

bestemde producten, 

bijvoorbeeld: ontvette 

beenderen, kanen enz. 

02 02 03 OTHER 

Centrifuge- of separatorslib 

uit de melkverwerking. 

02 05 02 OTHER 

…   
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Definities van bepaalde types van dierlijke bijproducten: 

1) Gezelschapsdier:  

[Art. 3 punt 8. van Verordening (EG) nr. 1069/2009] 

Alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, doch niet 

gegeten, en die niet voor veeteelt worden gehouden. 

2) Landbouwhuisdier: 

[Art. 3 punt 6. van Verordening (EG) nr. 1069/2009] 

a) alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en die worden gebruikt 
voor de productie van voedsel, wol, bont, veren, huiden of een ander dierlijk product of voor 
andere veeteeltdoeleinden; 
b) paardachtigen.  

3) Kadavers van dieren gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden: 
Het gaat om dierlijke bijproducten gebruikt volgens de procedures beoogd in artikel 3 van de 
Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die worden gebruikt voor 
wetenschappelijke doeleinden.  

4) Gespecificeerd risicomateriaal - GRM: 
[Art. 3, paragraaf 1, punt g) en bijlage V van Verordening (EG) nr. 999/2001] 

- de schedel (inclusief de hersenen en de ogen), de amandelen en het ruggenmerg van 

runderen van meer dan 12 maanden oud, alsmede de ingewanden van de twaalfvingerige 

darm tot en met het rectum van runderen, ongeacht de leeftijd; 

- de schedel (inclusief de hersenen en de ogen), de amandelen en het ruggenmerg van 
schapen en geiten van meer dan 12 maanden oud of waarbij een van de blijvende 
snijtanden door het tandvlees is gebroken, en de milt van schapen en geiten, ongeacht de 
leeftijd; 

- de gehele kop, exclusief de tong, maar inclusief de hersenen, de ogen, de ganglia 
semilunares en de amandelen; de zwezerik; de milt en het ruggenmerg van runderen van 
meer dan zes maanden oud; de ingewanden van de twaalfvingerige darm tot en met het 
rectum van runderen, ongeacht de leeftijd; 

- de wervelkolom, met inbegrip van de ganglia van de achterwortel, van runderen van meer 
dan 30 maanden oud; 

- de schedel (inclusief de hersenen en de ogen), de amandelen en het ruggenmerg van 
schapen en geiten van meer dan 12 maanden oud of waarbij een van de blijvende 
snijtanden door het tandvlees is gebroken, en de milt van schapen en geiten, ongeacht de 
leeftijd. 

5) Keukenafval en etensresten  

[Punt 22. van bijlage I van Verordening (EU) nr. 142/2011] 

Alle voedselresten, met inbegrip van afgewerkte bakolie afkomstig van restaurants, 

cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van 

huishoudens. 

6) Mest, drijfmest: 
[Art. 3 punt 20. van Verordening (EG) nr. 1069/2009] 

Alle uitwerpselen en/of urine van andere landbouwhuisdieren dan vissen, met of zonder 

strooisel. 

7) Voormalige levensmiddelen (VLM’s): 

[Art. 10. f) van Verordening (EG) nr. 1069/2009] 

Producten van dierlijke oorsprong of voedingsmiddelen die zo’n producten bevatten die niet 

langer bestemd zijn voor menselijke consumptie om commerciële redenen of wegens 

productieproblemen, verpakkingsgebreken of andere problemen die geen risico voor de 

volksgezondheid of de diergezondheid inhouden. 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0063-20190626&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0999&from=FR
http://publications.europa.eu/resource/cellar/b9e2b497-d362-11eb-895a-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&from=FR
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3. VERKLARING 

  Ik verklaar op eer dat de onderneming aan de voorwaarden van artikel 3.1.3 van BRUDALEX 
beantwoordt, en in het bijzonder dat ze onder haar bestuurders, zaakvoerders, personen die de 
vennootschap kunnen verbinden of personen die verantwoordelijk voor het beheer van afval zijn; 
enkel personen telt die: 

- niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten; 
- in de laatste tien jaar niet, bij een definitief vonnis of arrest, veroordeeld zijn voor een 

misdrijf dat door zijn aard hun beroepsmoraal aantast. 

  Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn. 
 

Datum: 
Klik hier om een datum in te voeren. 

Voornaam en 
naam:       

Handtekening:       

 

 
 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016120133&table_name=wet
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Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt voor de behandeling en follow-up van 
uw aanvraag- of 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 & 
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). 
 

mailto:permit@leefmilieu.brussels
mailto:privacy@leefmilieu.brussels

