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BIJLAGE HANDELSOVEREENKOMST: VLAREMA-aangifte volgens artikel 6.1.1.4 uit VLAREMA 

  
 Afvalproducent:  

 

Bedrijfsnaam (1):  Commerciële benaming (2): ……………………………. 

 
Deze VLAREMA-aangifte is van toepassing op de volgende ophaaladressen (3): 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§1. Het Vlaamse Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer (VLAREMA) bepaalt in artikel 
4.3.2. dat elke afvalproducent tenminste de bedrijfsafvalstoffen vermeld in de onderstaande tabel moet sorteren en gescheiden 
aanbieden voor inzameling. 

 
§2. De afvalproducent verbindt er zich toe de afvalstoffen gescheiden aan te bieden door gebruik te maken van de met Gielen NV 
overeengekomen containers of verpakkingen, zoals vermeld in de handelsovereenkomst. 

 
§3. De afvalproducent voert de inzamelwijze uit zoals aangeduid in de onderstaande tabel. Gielen NV gaat ervan uit dat de selectieve 
bronsortering van de afvalstromen door de afvalproducent correct wordt uitgevoerd. 

 
§4. De afvalproducent mag meerdere droge niet-gevaarlijke afvalfracties samenvoegen in dezelfde container of verpakking, indien dit 
het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert. Gielen NV verbindt zich ertoe om 
deze fracties na inzameling volledig uit te sorteren met het oog op materiaalrecyclage of duurzame verwerking. 

 
§5. De afvalproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door Gielen NV over de wettelijke verplichtingen 
aangaande de sorteerplicht zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze 
zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 6.1.1.4.1. 

 
 

Duid aan in de tabel wat van toepassing is: 
 

 
Mijn bedrijf produceert dit type afval 

(4): 

 
Ik laat het geproduceerde afval gescheiden ophalen door 

(5): 

Ik maak gebruik 
van een gemengde 
Gielen-container 

(6): 

 Papier en karton  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 

 PMD  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Houtafval  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Metalen  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Textielafval  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Glas  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Afvalbanden  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Groenafval  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Puin  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Landbouwfolies  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 KGA  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Gevaarlijke afvalstoffen  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Batterijen en accu’s  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Afgedankte elektrische en    
   elektronische apparaten               

 Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten 
 

 Afgewerkte olie  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Oliën en vetten  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Asbestcement  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 CFK houdend afval  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 Recycleerbare harde kunststoffen  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
 Geëxpandeerd  
    Polystyreen (EPS) 

PROPER  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 
VUIL/GEKLEURD  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  Ja 

 Folies  Gielen NV  Ander kanaal  Nog te starten  

 
  
 

 
Opgemaakt te …………………………… op ……/……/…… .  

 
 

Voor akkoord 

Gielen NV, vertegenwoordigd door 
 
Naam      ……Philip Gielen…………         
 
Functie    ……Afg. Bestuurder…………… 
 
Handtekening 
 
 
 
 

 De afvalproducent, vertegenwoordigd door 
 
Naam      …………………………………………… 
 
Functie    …………………………………………… 
 
Handtekening 
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BIJLAGE HANDELSOVEREENKOMST: VLAREMA-aangifte volgens artikel 6.1.1.4 uit VLAREMA 
 
 
Verdere uitleg bij uw VLAREMA-aangifte: 
 

(1) Bedrijfsnaam: de juridische naam van uw bedrijf 
 

(2) Commerciële benaming: de handelsnaam van uw bedrijf 
 

(3) Ophaaladres: het adres waar het afval effectief wordt opgehaald. Bij meerdere ophaaladressen gelden de volgende afspraken: 

 

- Zijn de afvalstromen, de inzamelwijze en de eventuele samenvoeging in een gemengd container identiek voor alle  

ophaaladressen; dan vermeldt u de verschillende ophaaladressen op eenzelfde aangifte. Elk ophaaladres moet over een kopie 

beschikken van deze VLAREMA-aangifte; 
- Verschillen de afvalstromen, de inzamelwijze of de eventuele samenvoeging in een gemengde container per ophaaladres; dan 

Vult u een aangifte per ophaaladres in. 
 

(4) Met de verplicht te sorteren afvalstromen wordt bedoeld: 
 

Afvalstof  Omschrijving van de afvalstof 

 
Papier en karton 

Kartonnen verpakkingen, kantoorpapier, drukwerk, tijdschriften, kranten, vertrouwelijke 
documenten zoals dossiers en archieven, … 

PMD Plastic flessen, blikjes, drankkartonnen, … (zie Fost Plus) 

Houtafval Pallets, balken, kisten, planken, panelen, … 

Metalen Metalen zoals ijzer, koper, zink, … 

Textielafval 
Herbruikbare of recycleerbare (arbeids-) kledij die van textiel gemaakt zijn. 
Specifieke productie-afvalstoffen van textiel. 

Glas Zowel verpakkingsglas zoals flessen en potten als vlakglas zoals ramen en voorruiten. 

Afvalbanden  Auto- en vrachtwagenbanden, industriebanden. 

Groenafval Organisch afval dat vrijkomt in tuinen zoals gras, planten, bladeren, … 

Puin  Steenachtige fractie onder andere uit bouw- en sloopactiviteiten. 

Landbouwfolies 
Kunststoffolie die wordt gebruikt in het kader van een landbouw, tuinbouw- of 
veeteeltactiviteit. 

 
KGA 

Klein gevaarlijk afval zoals lege verpakkingen en kleine hoeveelheden van spuitbussen, 
tonercartridges, geneesmiddelen, cosmetica, oplosmiddelen, gasontladingslampen, lijm, 
siliconen, verfafval, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, pesticides, 
brandblusmiddelen, … 

 
Gevaarlijke afvalstoffen 

Alle gevaarlijke afvalstoffen zoals zuren en basen, laboafval, verf, oplosmiddelen, lege 
verpakkingen of opruimafval verontreinigd met gevaarlijke afvalstoffen, spuitbussen, 
risico-houdend medisch afval, chemicaliën, … 

Batterijen en accu’s Herlaadbare en niet-herlaadbare batterijen, loodaccu’s. 

Afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten 

Onderdelen van en volledige elektrische en elektronische apparaten. 
 

Afgewerkte olie 
Alle soorten smeerolie of industriële olie, op minerale of synthetische basis zoals olie 
voor verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines, warmteoverdracht 
en hydraulische systemen, … 

Oliën en vetten Alle dierlijke of plantaardige oliën en vetten. 

Asbestcement Materialen zoals golfplaten, leien en afvoerbuizen die asbestcement bevatten. 

CFK houdend afval 
Afgedankte apparatuur en verpakkingen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten zoals koelkasten, diepvriezers, … 

Recycleerbare harde kunststoffen 

Paletten, kratten, kisten, vaten, emmers, bidons, dozen, raamkozijnen, deuren, rolluiken, 
dakgoten, buizen, kabelgoten, platen, vuilbakjes, wasmanden, bloempotten en trays, 
tuinmeubels 
MAG NIET: golfplaat, voedersilo’s, isolatieplaten, piepschuim, gelaagde verpakkingen, 
verpakking met gevaarlijke inhoud 

Geëxpandeerd 
polystyreen (EPS) 

PROPER 
Piepschuim van niet-voeding verpakkingen vb: elektro verpakkingen (Gielen stelt zakken 
ter beschikking in variërende maten) 

VUIL/GEKLEURD 
Piepschuim van voedingsverpakkingen vb: vis, vlees of groenten verpakking, 
verpakkings-chips, gekleurde piepschuim 

Folies 
Propere zachte folies transparant of gekleurd (Gielen stelt zakken ter beschikking in 
variërende maten) 

 
 

Opgelet: zie ook de specifieke aanleveringsvoorwaarden van uw handelsovereenkomst. 
 

(5) Voor de inzameling van uw afval heeft u de keuze uit: 
- Gielen NV: in dit geval haalt Gielen NV uw afval gescheiden op. 
- Ander kanaal: u maakt gebruik van een andere wettelijke oplossing dan Gielen NV voor de inzameling. 
- Nog te starten: u bent door Gielen NV op de hoogte gebracht en neemt de nodige maatregelen om u in orde te stellen met 

VLAREMA. U onderzoekt momenteel de mogelijke oplossingen tot inzamelingen van uw afval. 
 
    

(6) De afvalproducent mag meerdere droge niet-gevaarlijke afvalfracties samenvoegen in dezelfde container of verpakking (zie tabel (6) 
de niet-grijze stromen), indien dit het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert. 
Gielen NV verbindt zich ertoe om deze fracties na inzameling volledig uit te sorteren met het oog op materiaalrecyclage of duurzame 
verwerking. 

 
    


