alle afval werd meegegeven met de gemeentelijke inzameling(1)

DEELFORMULIER AFVALSTOFFEN

geen activiteit op deze site
groepsmelding(2)

Opmerking: zie tevens de bijlage en achterzijde van dit deel van het formulier

us
e

Geproduceerde afvalstof

1. Identificatie van de afvalstof
afvalcode conform art. 6.1.1 § 1 van het VLAREMA :

tio

n

gebruikelijke naam :

Vul de voortgebrachte hoeveelheid in ton of in m3 of in beide maateenheden in.

=

ton

,

m3

od

,

3. Verwerking binnen het bedrijf?

ja

identificatienummer (OVAM-nummer)(3) :

ondernemingsnummer :

no
tf

straat en nummer en busnummer:
adresaanvulling:

t,

postnummer:

nee

pr

or

4. Afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar
voor- en achternaam of firmanaam:

uc

2. Voortgebrachte hoeveelheid

af

gemeente:

ry

5. Vervoer

dr

land:

in
a

Kruis hieronder de vervoerswijze aan. U mag maar één hokje aankruisen.
wegvervoer

spoorweg

waterweg

andere

el
im

6. Verwerking

6.1. Verwerker (enkel in te vullen als onder 3 "nee" werd aangekruist)

identificatienummer (OVAM-nr en volgnr)(3) :

Pr

ondernemingsnummer :

voor- en achternaam of firmanaam:
straat en nummer en busnummer:
adresaanvulling:
postnummer:
gemeente:
land:

6.2. Verwerkingswijze
Kruis hieronder aan welke verwerkingswijze wordt toegepast ongeacht of de verwerking binnen of buiten de organisatie
gebeurt. U mag maar één hokje aankruisen. Meer informatie over de verwerkingswijzen vindt u in de toelichtingsbijlage.
sorteren

andere voorbehandeling

hergebruik

composteren

verbranden (nuttige toepassing)

verbranden (verwijdering)

recyclage
storten
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1. Identificatie van de afvalstof

us
e

Vul hieronder de gegevens in van de afvalstof. Bij de code vult u de EURAL-afvalstofcode in die het best overeenkomt met
de afvalstof. U vindt die codes in de toelichtingsbijlage. Daaronder beschrijft u met behulp van de gangbare terminologie
welke afvalstof bedoeld wordt.

2. Voortgebrachte hoeveelheid

•

n

Vul de voortgebrachte hoeveelheid in ton of in m3 of in beide maateenheden in.
Let erop dat:

tio

u 5 ton noteert door het cijfer 5 in te vullen;

od

uc

•
u 5 kilogram noteert door 0,005 in te vullen;
•
1 ton gelijk is aan 1000 kilogram.
Meer informatie over de voortgebrachte hoeveelheid vindt u in de toelichtingsbijlage bij dit formulier.

5. Vervoer

or

pr

Andere vervoerswijzen zijn bijvoorbeeld: pijpleiding of vervoer via privé-verbindingen tussen bedrijven. Als de afvalstof ter
plaatse blijft, bijvoorbeeld als een afvalstof ter plaatse als een secundaire grondstof aangewend wordt, of als u in rubriek 3
verwerking binnen het bedrijf hebt geselecteerd, hoeft u geen vervoerswijze aan te duiden.

no
tf

Groepsmelding

KBO-nummer of
vestigingsnummer

NACE-BEL code

aantal
werknemers

in
a

ry

dr

af

t,

naam

Dit is de huis-aan huis inzameling, de bollenparken, de containerparken de kringloopcentra en de andere manieren die de gemeente
of de vereniging van gemeenten gebruiken om voornamelijk huishoudelijk afval in te zamelen.

(2)

Het vakje 'groepsmelding' duidt erop dat de afvalstoffen van exploitatiezetels van verschillende bedrijven, die samen op één enkele
locatie gevestigd zijn, gezamenlijk worden ingezameld en afgevoerd. Wanneer één of meerdere van deze exploitatiezetels
geselecteerd zijn als meldingsplichtig, dan kan er voor gekozen worden om een groepsmelding te doen. De gegevens voor het totaal
worden op het formulier aangegeven. Van alle betrokken bedrijven moeten in bovenstaande tabel minstens naam of KBO-nummer
vermeld worden.
Indien meer dan één exploitatiezetel uit de groep werd geselecteerd als meldingsplichtig, dient de melding van de afgevoerde
afvalstoffen slechts één keer te gebeuren. De andere geselecteerde exploitatiezetel dient een leeg afvalstoffenformulier in waarin
het aankruisvakje 'groepsmelding' werd aangekruist.

Pr

el
im

(1)

(3)

Onder OVAM-nummer en volgnummer wordt begrepen de door OVAM toegekende identificatienummers voor een bedrijf
(OVAMnummer) en zijn exploitatiezetels (volgnummers).
U kunt het OVAM-nummer van de afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar altijd opvragen bij de verwerker of opzoeken op
http://milieujaarverslag.milieuinfo.be
Als u het OVAM-nummer en indien nodig het volgnummer niet vindt, kunt u dit vak openlaten.
Let er dan wel op dat er geen fouten of onvolledigheden in de adresgegevens sluipen.
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