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BIJLAGE 1: IDENTIFICATIEFORMULIER AFVALSTOFFEN 

 

Bron: http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/711?lang=null 

 

1. Wetgeving 

Het identificatieformulier voor afvalstoffen wordt vastgesteld in het VLAREMA. De bepalingen 
aangaande het identificatieformulier werden van kracht vanaf 1 juni 2012 en omvatten: 

 De inhoud van het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen. 
 De inhoud van het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen. 
 Het gebruik van het identificatieformulier. 
 De grens- en gewestoverschrijdende transporten. 
 De sancties. 
 De R- & D-codes. 
 De Eural-codes: zie website OVAM: http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/893 

2. Toepassingsgebied 

Een identificatieformulier is aanwezig tijdens het vervoer van alle afvalstoffen. De enige 
uitzonderingen hierop zijn: 

 De inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke 
afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. 

 De particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt. 
 De zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder dan tien 

werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van 
afvalstoffen brengt. 

 De afvalstoffenproducent van afvalstoffen ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij 
derden, die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt. 

 De leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de 
aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van 
goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een 
inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt. 

 De houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of 
een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke 
goederen. 

 Het kringloopcentrum dat of de exploitant van een inrichting die de ingezamelde afvalstoffen 
overbrengt naar een inrichting waar afgedankte goederen die in aanmerking komen voor 
producthergebruik, worden opgeslagen, gesorteerd, gereinigd of hersteld, en waar de 
scheiding in herbruikbare goederen en niet-herbruikbare afvalstoffen plaatsvindt. 

 De afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren. 
 Dierlijke afvalstoffen 

De uitzondering op het gebruik van een identificatieformulier geldt met behoud van de verplichte 
afgifte van bedrijfsafvalstoffen tegen de ontvangst van een afgiftebewijs. 

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of de inzamelaar, 
afvalstoffenhandelaar of -makelaar is verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van het 
identificatieformulier. 

Een vervoerder van afvalstoffen mag het vervoer slechts aanvatten indien een identificatieformulier 
aanwezig is, behoudens in bovenstaande uitzonderingsgevallen. 
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3. Gebruik van het identificatieformulier 

 

3.1. Vóór het transport 

De gegevens moeten ingevuld zijn vóór het vervoer aanvangt. Daarnaast moeten ze ondertekend en 
gedateerd worden door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door 
de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor 
het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie 
van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent 
bezorgd worden. 

De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en 
bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

3.2. Tijdens het transport 

Het ingevulde en ondertekende identificatieformulier vergezelt de afvalstoffen. Het formulier moet op 
vraag van inspecterende diensten getoond worden. 

De vervoerder mag het vervoer slechts aanvatten op voorwaarde dat het identificatieformulier 
aanwezig is, behoudens enkele uitzonderingen. 

3.3. Op de plaats van bestemming 

Indien de hoeveelheid nog niet was ingevuld, vult u deze nu in en bezorgt u een kopie van het 
identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent. 

Het identificatieformulier wordt door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij 
ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie 
gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

3.4. Na het transport 

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 
bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf 
jaar. 

De afvalstoffenproducent houdt de door hem ontvangen kopie bij van het identificatieformulier 
gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

De verwerker bewaart een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een 
periode van minimaal vijf jaar. 

Het identificatieformulier geeft de plaat van vertrek en bestemming duidelijk weer. Indien de 
afvalstoffen na behandeling of tussenopslag verder worden vervoerd, dient een nieuw 
identificatieformulier te worden gebruikt. Betreffende de R- en D-code dient de code van de 
eerstvolgende stap in de verwerking gebruikt te worden. 
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4. Vorm identificatieformulier voor niet gevaarlijke afvalstoffen 

Het identificatieformulier moet ten minste volgende gegevens bevatten: 
1. uniek volgnummer; 
2. datum van vervoer; 
3. naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen; 
4. naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, 

indien van toepassing; 
5. naam, adres en registratienummer van de vervoerders; 
6. naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de 

verwerking (R- of D-code); 
7. omschrijving, hoeveelheid in ton en de EURAL-codes van de afvalstoffen. 

De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en 
bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de verwerker gedateerd en voor 
ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde 
identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 
bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf 
jaar. 

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten die zelf regelingen 
treffen voor hun afvalstoffen, moeten de volgende algemene voorwaarden naleven: De afvalstoffen 
moeten worden vervoerd naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. 
Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet de inzamelaar, 
afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor elke afvalstof een gepaste verwerker kiezen. Ze moeten 
zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier. Ze moeten een afvalstoffenregister bijhouden. 
Naast de algemene voorwaarden moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars 
bijkomend: 

 Informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht 
gescheiden moeten worden aangeboden en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij 
de inzameling. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd 
bedrijfsafval inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent een contract af te 
sluiten, met daarin duidelijke melding van de fracties hun vooropgestelde inzamelwijze. 
Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in 
het contract, mag de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervan uitgaan dat de 
selectieve inzameling aan de bron door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is. 

 Beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, 
indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen. 

Vorm van het formulier:  
De OVAM stelt een model van identificatieformulier ter beschikking op haar website (zie ook bijlage 2). 
Dit model is echter niet bindend. Een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn 
afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vrij om een eigen of een reeds 
bestaand formulier te gebruiken. CMR-formulieren, bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt 
worden maar moeten minstens de hierboven gevraagde gegevens bevatten. Aan de bestuurder van 
het voertuig moet dan duidelijk gemeld worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor 
afvalstoffen. 
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5. Vorm identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen 

Het identificatieformulier moet ten minste volgende gegevens bevatten: 
1. uniek volgnummer; 
2. datum van vervoer; 
3. naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de 

afvalstoffen; 
4. naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, 

indien van toepassing; 
5. naam, adres en registratienummer van de vervoerders; 
6. naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van 

de verwerking (R- of D-code) en de gebruikte techniek van de verwerking; 
7. omschrijving, hoeveelheid in ton, chemische samenstelling en de EURAL-codes van de 

afvalstoffen; 
8. fysische eigenschappen van de afvalstoffen; 
9. type en aantal verpakkingen; 
10. speciale instructies voor het transport, indien van toepassing 

De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en 
bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de verwerker gedateerd en voor 
ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde 
identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 
bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf 
jaar. 

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten die zelf regelingen 
treffen voor hun afvalstoffen, moeten de volgende algemene voorwaarden naleven:  

 De afvalstoffen moeten worden vervoerd naar een verwerker die vergund is voor de 
verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden 
aangeboden, moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor elke afvalstof 
een gepaste verwerker kiezen. 

 Ze moeten zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier. 
 Ze moeten een afvalstoffenregister bijhouden. 

Naast de algemene voorwaarden moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars 
bijkomend:  

 Informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht 
gescheiden moeten worden aangeboden en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij 
de inzameling. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd 
bedrijfsafval inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent een contract af te 
sluiten, met daarin duidelijke melding van de fracties hun vooropgestelde inzamelwijze. 
Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in 
het contract, mag de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervan uitgaan dat de 
selectieve inzameling aan de bron door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is. 

 Beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, 
indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen. 

Vorm van het formulier:  
De OVAM stelt een model van identificatieformulier ter beschikking op haar website (zie ook bijlage 3). 
Dit model is echter niet bindend. Een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn 
afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vrij om een eigen of een reeds 
bestaand formulier te gebruiken. CMR-formulieren, bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt 
worden, maar moeten minstens de hierboven gevraagde gegevens bevatten. Aan de bestuurder van 
het voertuig moet dan duidelijk gemeld worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor 
afvalstoffen. 


