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Modelcontract 
 
Afvalvoortbrenger: 
 
Naam :………………………………………… ……………………  Tel nr : …………………………………………… 
 
Adres : ………………………………………………………………  Faxnr :…… ………………………………………. 
 
Email :…………………………….. ………………………………  BTWnr : ………………..………………………… 
 
Postcode : ………………………..………………………………  Gemeente : ……………………………………. 
 
Klantnummer : ………………………………………………..  Contactpersoon : …………………………… 
 
 
Dit modelcontract is opgemaakt om te voldoen aan de bepaling zoals opgenomen in artikel 6.1.1.4. 
van het VLAREMA. Deze informatieplicht is ingevuld als zijnde een verplichting tot het opmaken van 
een contract tussen de afvalstoffenproducent en de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar  
zijnde IVDB die gemengd bedrijfsafval inzamelt. De verplichting geldt vanaf 1 juli 2013.  
Het contract dient informatie te bevatten over alle fracties vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA 
en hun voorgestelde inzamelwijze.   

 
   De afvalstoffenproducent verbindt zich ertoe het contract op de exploitatiezetel ter inzage te houden voor  
   de toezichthoudende ambtenaren. Hij dient dit te bewaren tot het einde van de samenwerking met de  
   inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.  
 
  Overzichtstabel van de verschillende selectief in te zamelen stromen en hun inzamelwijze  
 
  Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en  afvalbeheer  
  (VLAREMA) bepaalt dat tenminste de bedrijfsafvalstoffen vermeld in de  onderstaande tabel door de  
  afvalstoffenproducent correct gescheiden aangeboden moeten worden bij de ophaling of inzameling 
  in de overeengekomen recipiënten van IVDB. 
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Kruis aan welke selectieve afvalstromen door wie apart worden ingezameld en in welk soort recipiënt 

 
  Container Zakken Andere Selectieve inzameling 

door IVDB of andere 
1 Klein gevaarlijk afval van 

vergelijkbare bedrijfsmatige 
oorsprong 

    

2 Glasafval     
3 Papier- en kartonafval     
4 Gebruikte dierlijke en plantaardige 

oliën en vetten 
    

5 Groenafval     
6 Textielafval     
7 Afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur 
    

8 Afvalbanden     
9 Puin     
10 Afgewerkte olie     
11 Gevaarlijke Afvalstoffen     
12 Asbest cement houdende 

afvalstoffen  
    

13 Afgedankte apparatuur en 
recipîënten die ozonafbrekende 
stoffen of gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten 

    

14 Afvallandbouwfolies     
15 Afgedankte batterijen en accu’s     
16 Houtafval     
17 Metaalafval     
18 Pmd-afval (vanaf 1 juli 2013)     
19 Recycleerbare harde kunststoffen     
20 Geëxpandeerde polystyreen (EPS)     
21 Folies     
22 Etensresten/keukenafval     
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  Container Zakken Andere Selectieve inzameling 
door IVDB of andere 

23 Verpakte voedingsmiddelen     
24 Matrassen     
25 …………..     

 
  Afvalstromen opgehaald in 1 container nog uit te sorteren door IVDB (niet voor  
  rolcontainers van toepassing)  
 
  De afvalstoffenproducent mag meerdere niet-gevaarlijke, droge afvalfracties die in aanmerking komen  
  voor hoogwaardige materiaalrecyclage, evenals houtafval, samenvoegen in éénzelfde container, 
  enkel indien het droge niet-gevaarlijke afvalfracties zijn waarbij het samenvoegen van de fracties  
  het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke  afvalfracties niet verhindert.  
  De container moet worden overbracht naar een vergunde sorteerinrichting waar deze fracties volledig  
  worden uitgesorteerd. 
 
  Overzichtstabel van de verschillende fracties de samengevoegd in één container worden verzameld 
 

 Gemengde afzet container ingezameld door ondertekende inzamelaar 

 Vul in bv Bouw- en sloopafval (puin, hout, …) 
1  

2  
3  

4  
…  

  De afvalstoffenproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door de inzamelaar, 
  afvalstoffenhandelaar, -makelaar over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht en de  
  manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen. 
 
  Opgemaakt te …………………………………………. op ……………………………… 
 
  Handtekening van de afvalvoortbrenger    Ivo van den  Bosch bvba 
 
 
  Naam :…………………………………      Naam : ………………………………. 
 
  Functie : ……………………………… 
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