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SOLIDIFICATIE
OVAM Verwerkingsnummer 4641/1/ST
R&D code: D9 – fysisch-chemische behandeling

AANVRAAGFORMULIER / BASISKARAKTERISERING
Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar (IHM)

Producent

Vervoerder

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
BTW-nummer
OVAM-nummer
Contactpersoon
Facturatie

n.v.t.

IHM

Producent

Andere:

A) IDENTIFICATIE VAN DE AFVALSTOF
Omschrijving afvalstof
Aanvoer op jaarbasis
EURAL-code
Verwerking
Uw referentie

Ton/jaar:
Deponie

Eenmalig

Solidificatie

B) BESCHRIJVING VAN DE AFVALSTOF
Fysische vorm
Kleur - Geur
Verpakking
Gevaren

Poeder, stof

Vast

Steekvast

Los, bulk

Big bag

Andere:

Ander:

C) HERKOMST EN SAMENSTELLING VAN DE AFVALSTOF
Herkomst
Productieproces
(nauwkeurige beschrijving &
kenmerken grondstoffen en
producten)

Samenstelling
(gevaarlijke stoffen)

Recente analyse
Voorzorgsmaatregelen
Recycling/nuttige
toepassing onmogelijk ?

Uitgevoerd door:

Datum:

Bijlage:

ja

neen

Reden:

D) VERVOER
Container
Ander
E)

Open
Bulkwagen

Gesloten
Silowagen

Ontwateringscontainer
Ander:

Aantal m³:

VERKLARINGEN

De IHM / Producent (*) verklaart hierbij:
- Dit formulier voor waar en volledig te hebben ingevuld.
- Kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de op keerzijde vermelde voorwaarden.
Naam
Functie
Handtekening
Datum:
(*) Schrappen wat niet past
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Algemene aanvaardingsvoorwaarden
1. De Producent/IHM bevestigt dat er voor de afvalstof geen stortverbod geldt krachtens het materialendecreet, en zijn
uitvoeringsbesluiten VLAREM II, VLAREMA en andere van kracht zijnde wetgevingen. De Producent/IHM bevestigt dat er
geen verbod bestaat vanwege de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) tot het storten
van de afvalstof.
2. Giftige afvalstoffen mogen op OVMB NV (verkort OVMB) niet aangeleverd worden.
Alle verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het feit dat giftige afvalstoffen toch zouden afgeleverd worden blijft
integraal bij de Producent/IHM. Alle kosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien, bv. analysekosten, gerechtelijke
kosten, kosten voor verwijdering van de giftige afvalstof en van de gecontamineerde afvalstoffen van onze terreinen
zullen integraal verhaald worden op de Producent/IHM.
3. De Producent/IHM is verplicht een omschrijving van de aard, de samenstelling, vermoedelijke hoeveelheid, herkomst en
een eenduidige identificatie van de producent van de afvalstof te verstrekken aan OVMB. Indien OVMB dit noodzakelijk
acht, kan zij ten allen tijde bijkomende informatie vragen aan de Producent/IHM. Indien deze onvoldoende of verkeerde
informatie aan OVMB verstrekt nopens de aangeleverde afvalstof en indien OVMB ten gevolgde hiervan haar
milieuvergunning overtreedt, zal zij de Producent/IHM hiervoor aansprakelijk kunnen stellen en alle kosten en schade
die hieruit voortvloeien op deze laatste kunnen verhalen.
4. OVMB behoudt het recht om afvalstoffen te weigeren indien bij aanlevering, overeenkomstig het advies van het labo van
OVMB of op basis van een extern laborapport , verondersteld mag worden dat de bewuste afvalstof niet verwerkbaar is
en/of afwijkt in aard, herkomst en/of samenstelling van de afvalstof waarop het afvalstroomnummer betrekking heeft.
Alle hieruit ontstane kosten zijn ten laste van de Producent/IHM.
5. De Producent/IHM dient er op toe te zien dat het transport, de verpakking en de etikettering voldoet aan alle wettelijke
voorschriften en bepalingen, op het vlak van de ADR-reglementering en de VLAREMA-bepalingen (zoals de
verplichtingen m.b.t. het identificatieformulier dat per vracht correct wordt ingevuld en afgegeven).
6. De Producent/IHM, evenals de vervoerder, zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften die gelden op de terreinen
van OVMB. OVMB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen welke veroorzaakt wordt op
haar terreinen.
7. OVMB bepaalt op voor de aanbieder bindende wijze het gewicht van de aangeboden afvalstoffen. Zij gebruikt hierbij
geijkte toestellen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
8. OVMB behoudt het recht voor haar aanvaardingsvoorwaarden te alle tijde te wijzigen of aan te vullen in geval van
wijziging van:
- de haar van overheidswege opgelegde normen en verplichtingen.
- de toegepaste verwerkingsmethode.
- de aanvaardbaarheidscriteria voor verwerking en/of aanvaarding op deponie.
9. OVMB behoudt het recht de verwerkingstarieven aan te passen bij wijzigingen van de prijzen van grondstoffen en
toeslagstoffen, van lonen, heffingen, kosten voor deponie. De Producent/IHM wordt hiervan vooraf schriftelijk op de
hoogte gebracht. OVMB behoudt het recht de kosten van milieuheffing integraal te verrekenen, al dan niet met
terugwerkende kracht indien deze kosten van overheidswege zouden worden gewijzigd.
10. Betalingsvoorwaarden:
- De betalingen dienen strikt 30 dagen einde maand factuurdatum te gebeuren.
- De algemene verkoopsvoorwaarden van OVMB zijn van kracht met uitsluiting van deze van de Producent/IHM.
11. OVMB behoudt het recht verdere aanleveringen te weigeren bij het niet naleven van deze voorwaarden.
Aanvaardingsvoorwaarden asbesthoudende gronden en andere asbesthoudende afvalstoffen
1. De Producent/IHM verklaart hierbij de correcte toepassing te aanvaarden van de beslissingsboom en geen grond- en
puinpartijen te leveren die volgens de modaliteiten van de asbestbeslissingsboom ‘reinigbaar’ zijn. De stortplaatsen zullen
hierop toezien. Dit betekent dat geen partijen zullen gestort worden met:
• gewogen gemiddelde concentratie asbest < 10.000 mg/kg DS (waarbij gewogen gemiddelde = concentratie
hechtgebonden asbest + 10 x concentratie niet-hechtgebonden asbest uitgedrukt in mg/kg DS) en concentratie
niet-hechtgebonden asbest < 200 mg/kg DS.
• totaal asbestconcentratie < 1.000 mg/kg DS en niet-hechtgebonden asbest < 200mg/kg DS.
Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk indien deze gronden niet-reinigbaar verklaard worden door O.V.B. vzw op basis van
andere elementen.
2. De Producent/IHM verklaart hierbij dat bij de aanlevering van asbesthoudende afvalstoffen de containers/verpakkingen
uitsluitend de overeengekomen asbesthoudende afvalstoffen bevat en dat er geen andere afvalstoffen (zoals niet
asbesthoudende afvalstoffen of vrije asbesthoudende afvalstoffen) aanwezig zijn.
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