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De heer Frank Becher
Bellersheim Güterverkehre GmbH
Rheinstrasse 47
57638 NEITERSEN
DUITSLAND
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VLAREMA- goedkeuring van uw registratie als vervoerder van afvalstoffen

Geachte heer Becher,
U hebt uw aanvraag tot registratie als vervoerder van afualstoffen voiledig en correct ingevuld.
Conform artikel 6.1.2.3. van het VLAREMAwordt u opgenomen in het register van de in het Vlaamse
Gewest geregistreerde vervoerders van afvalstoffen, terug te vinden op
vvww.ovam.belreüister*vervoerdqle.

Het nummer en de duur van uw registratie als vervoerder van afvalstoffen vindt u ook terug in
het register van vervoerders van afvalstoffen, via wwvv.ovam.befs'egister verveerders.
Een registratie äls vervoerder van afvalstoffen geeft u het recht om in opdracht van een opdrachtgever
afvalstoffen naar een door hem bepaalde bestemming te brengen.
Om zelf als opdrachtgever te fungeren voor derden, zelf de bestemming van de afvalstoffen te kiezen
en zelf voor de transportvoonrvaarden, vermeld in artikel 6.1.1.1. tot artikel 6.1.1.4. in te staan, hebt u
een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig. Meer informatie vindt u op

wwwovam.be.

Op basis van artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kunt u tegen deze
beslissing bij de Raad van State een annulatieberoep indienen. U moet dat annulatieberoep indienen
binnen een termijn van zestig dagen vanaf de datum van de betekening van het besluit. Artikel 1 tot en
met 4 van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging in de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn op het annulatieberoep van toepassing.
Hoogachtend,
In opdracht van Koen Smeets, ingenieur,

Bart Vangilbergen
Deskundige
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