BVBA BIO-GAS BOEYE
Perstraat 127
9120 Haasdonk (Beveren)
BTW BE 889.201.473 RPR Dendermonde
www.biogasboeye.be
e-mail: jp@biogasboeye.be

Tel: 0032 (0)3/336.50.99
Fax: 0032 (0)3/336.51.99
Mobiel : 0032 (0)475/94.34.66

AANMELDINGSNOTA BIJ BIO-GAS BOEYE
DOOR BEZOEKERS – CHAUFFEURS
Acceptatieprotocol biomassa-producten site BIOGAS BOEYE BVBA
WAARSCHUWING:
BIO-GAS BOEYE BVBA is een verwerkingsinrichting voor categorie 2 en
categorie 3 materiaal volgens de EG 1069 verordening: elke bezoeker dient de
verplichte ontsmettingsstappen op te volgen: bij het betreden van reine
lokalen dient verplicht het schoeisel ontsmet te worden op de plaatsen
voorzien met ontsmettingsmatten. Het is verboden om categorie 1 materiaal
aan te leveren.

Plaats aanmelding:

9120 Haasdonk, Perstraat 127
Openingsuren: van maandag tem vrijdag: 7.00 uur – 16.00 uur (Zaterdag enkel op
aanvraag).

1/ Verplichte aanmelding in het bureel
verantwoordelijke van BIO-GAS BOEYE BVBA.

bij

de

Vrachtwagens dienen zich vooraf op de weegbrug te plaatsen.
Bij afwezigheid van verantwoordelijke: tel 0475/94.34.66

2/Controle documenten en lading
2.a. Controle van de documenten door verantwoordelijke.
De chauffeur overhandigt alle wettelijk verplicht begeleidende documenten (CMR,
mestafzetdocument,
identificatieformulier
afvalstoffen,
bijlage
VII
doc,
handelsdoc,
kennisgevingsdoc en transportdoc oranje lijst stromen, enz) aan de verantwoordelijke. (VERPLICHT:
vermelding EURAL-code /cat.2 of cat.3 materiaal, verwerkingwijze, opdrachtgever, erkenningsnr
vervoerder, erkenningsnr bestemmeling)
2.b.Weging van de vracht.
2.c. Toewijzing losplaats door verantwoordelijke: de chauffeur volgt ten allen tijde de instructies op.
Lossen gebeurt enkel op de plaats aangeduid door de verantwoordelijke van BIO-GAS BOEYE.
2.d. Visuele inspectie van de vracht door verantwoordelijke + staalname
De verantwoordelijke voert eerst een visuele inspectie uit van de vracht alvorens er gelost mag
worden.
AANDACHT: Tijdens het lossen dienen de poorten van de loods gesloten te worden op bevel van
milieu-inspectie.
Elke chauffeur dient de vracht te bemonsteren:

BACKUP STAAL: staalnamepotjes staan ter beschikking aan het labo: product en datum
vermelden + in diepvriezer deponeren.

STAAL voor labo BIO-GAS BOEYE: witte emmers staan in labo: briefje noteren product en
datum

Elke leverancier is verantwoordelijk voor het nemen van een staal voor eigen rekening,
indien dit gewenst is.

Indien nodig wordt een extra staal genomen i.k.v. de verplichte staalname voor VLAREMA of
N/P of andere wettelijke analyse.

3/ Reinigingsprocedure
CATEGORIE 3 MATERIAAL + CAT. 2 MATERIAAL: ongeboren mest
en maag-darminhoud VERPLICHT van overheidswege!
A. Spoelen citerne met water boven opvangput aan de voormenginstallatie in de loods.
B. Vrachtwagen op wasstraat uitwendig (wielen) reinigen en ontsmetten.
Er staat een hogedrukreiniger met ontsmettings- en reinigingsproduct ter beschikking van de
chauffeurs.

4/ Weigeringsprocedure

Verontreinigde (restafval, plastic, hout, metaal andere schadelijke producten) of niet VLAREMA
conforme vrachten zullen geweigerd worden.
Indien de vracht geweigerd wordt, keert de
vrachtwagen met de lading terug naar de afzender.
De verwijdering dient conform de Vlaamse afval- en mestwetgeving te gebeuren.
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De afzender (producent/leverancier) staat in voor alle directe en indirecte kosten van de weigering
en verwijdering.

Te allen tijde dienen de instructies van de exploitant of de
verantwoordelijke te worden nageleefd.
In geval van problemen: gelieve telefonisch contact op te nemen: 0475/94.34.66 (JeanPierre Boeye)
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5/ Naleving wettelijke voorschriften en contractuele
afspraken
Door het loutere feit van aanbieding van een product op de site van BIO-GAS BOEYE verklaart de
aanbieder onderstaande voorschriften na te leven.
De aanbieder is éénieder die producten aanlevert op de site van BIO-GAS BOEYE. Dit kan zowel de producent,
vervoerder, overbrenger, tussenhandelaar of enig ander rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn.
De aanbieder van een product op de verwerkingsinstallatie staat in voor en is verantwoordelijk voor een
conforme aanlevering.
De aanlevering geschiedt conform indien aan volgende voorwaarden cumulatief voldaan wordt:
A. Kwalificatie en administratie van de aangeleverde producten
1/ De aangeleverde producten dienen voor te komen in de bijlage 1 van omzendbrief RO/2016/01 / cfr. geldende
milieuvergunning.
2/ De aangeleverde producten dienen te voldoen aan de VLAREMA-voorwaarden, te weten de voorwaarden
opgesomd in bijlage 2.3.1 van het VLAREMA. De producten mogen niet verdund zijn of worden.
3/ De aangeleverde producten die als grondstof worden aangeleverd, dienen, indien dit verplicht is conform de
VLAREMA-wetgeving, aangeboden te worden vergezeld van een grondstofverklaring.
4/ Met uitzondering van maag- en darminhoud en mest, mogen geen Categorie 2- en Categorie 1- materiaal
conform de EG 1069 verordening worden aangevoerd.
5/ De aanlevering van producten dient conform de voorwaarden van het mestdecreet en haar
uitvoeringsbesluiten te gebeuren.
6/ De producten dienen conform de hierboven vermelde wetgeving correct omschreven en kenbaar gemaakt te
worden aan de verwerkingsinstallatie van BIO-GAS BOEYE BVBA.
7/ De aangeleverde producten die uit het buitenland komen dienen conform geldende wetgeving aangevoerd
worden (o.a.. administratieve documenten. Meer bepaald groene lijst afvalstoffen (Nederland) dienen vergezeld
te zijn van een bijlage VII document alsook van een overeenkomst voor de overbrenging van afvalstoffen.
Oranje lijst stromen dienen overeenkomstig de kennisgevingsprocedure aangemeld zijn en begeleid te worden
door de nodige kennisgevingsdocumenten en transportdocumenten.
B. Vervoer van de aangeleverde producten naar de verwerkingsinstallatie van BIO-GAS BOEYE
BVBA
1/ Het vervoer dient te gebeuren conform het besluit van de Vlaamse Regering tot het bepalen van de nadere
regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8 § 5, 3 van het decreet van 22
december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraat.
2/ Het vervoer dient te gebeuren conform de voorwaarden van de EG 1069 verordening (o.m. TRACES
procedure).
3/ Het vervoer dient te gebeuren conform Hoofdstuk 6 afdeling 6.1 van het VLAREMA.
4/ Het vervoer dient te gebeuren conform de CMR-wetgeving.
C. Kwaliteitsvoorschriften voorgeschreven in het kwalititeitshandboek VLACO van BIO-GAS
BOEYE.
1/ Aangeleverde producten dienen vergistbaar te zijn. Dit wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
C/N verhouding
Organisch materiaal
Vergistbaarheid
Nutriënteninhoud
De aanbieder kan de vergistbaarheid van de aangeleverde producten aantonen aan de hand van een
gaspotentieeltest.
2/ Aangeleverde producten dienen vrij van restafval (hout, stenen, metaal, zand, asresten enzovoort)
aangeleverd te worden.
3/ Aangeleverde producten dienen vrij van toxische stoffen, die het vergistingsproces of de waterzuivering
kunnen verstoren of schade toebrengen, aangeleverd te worden. Er mogen geen niet genormeerde schadelijke
stoffen aanwezig zijn in de aangeleverde producten.
4/ Aangeleverde producten dienen bij de eerste aanlevering aangeboden te worden vergezeld van een
conforme VLAREMA-analyse en een analyse op de landbouwkundige waarden.
5/ Aangeleverde producten worden verplicht bij elke aanlevering bemonsterd. De stalen worden gedurende
minimaal 6 maanden bewaard op de site van BIO-GAS BOEYE BVBA (diepgevroren). Dit om traceerbaarheid van
verontreinigingen of normoverschrijding naderhand vast te kunnen stellen.
6/ Aangeleverde producten zullen aan de hand van de eerste testvrachten door BIO-GAS BOEYE BVBA
beoordeeld worden op vergistbaarheid en op behandelingsmogelijkheden van het product.
Schade
Elke schade (afvoerkosten verontreinigd product, gevolgschade derden, analysekosten, boeten enz.) of
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-conform aanleveren valt onder de verantwoordelijkheid van de
aanbieder. Elke schade aan de installatie of het materiaal van BIO-GAS BOEYE ten gevolge van een nietconforme aanlevering zal integraal verhaald worden op de aanbieder.
Administratief (o.a. Douane – accijnzen - FAVV – VLM - OVAM enz.):
De verwerkingsmethode wordt in het algemeen aanvaard voor de opstelling van het document IM9 voor
goederen die zich in BOD bevinden. De afhandeling van de formaliteiten betreffende rechten bij invoer
(douanerechten en heffingen van gelijke werking), Btw, Accijnzen en enige andere taksen en rechten, gebeurt
door de aanbieder en dienen voldaan te zijn, vooraleer BIO-GAS BOEYE de goederen zal ophalen. BIO-GAS
BOEYE zal enkel op voorlegging van de officiële documenten, waaruit blijkt dat hogervermelde verplichtingen
voldaan zijn, overgaan tot het verwijderen en verwerken van de beschadigde partij goederen. Indien zou blijken
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dat één der hogervermelde verplichtingen en formaliteiten niet voldaan zou zijn, kan BIO-GAS BOEYE hiervoor
op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld. De aanbieder verbindt zich ertoe om BIO-GAS BOEYE
hiertoe te ten alle tijde volledig te vrijwaren. Alle administratieve en andere boetes die in het kader van deze
verwerking zouden ontstaan zijn steeds ten laste van de aanbieder van de afvalstoffen.

Te allen tijde dienen de instructies van de exploitant of de
verantwoordelijke te worden nageleefd.
In geval van problemen: gelieve telefonisch contact op te nemen: 0475/94.34.66 (JeanPierre Boeye)
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