TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
1. Algemene bepalingen
1.1.

Doelstellingen

De verschillende klanten, en in het bijzonder de FOD Financiën, willen graag voldoen aan de
verplichtingen op het vlak van recyclage. Sinds 2010 moet 80 % van het afval recycleerbaar
zijn. Bovenop deze nuttige toepassing is er voor 85 % van het recycleerbaar afval ook nog de
'verbranding met energieterugwinning in afvalverbrandingsinstallaties'.
Daarom moeten de aanbestedende overheden zoveel mogelijk gegevens verstrekken als op
dit ogenblik bekend is over de momenteel gesorteerde afvalstoffen en de per gebouw bekende
hoeveelheden afval.
Voor gebouwen waarvan de hoeveelheden afval niet bekend zijn, moet de inschrijver de
hoeveelheden afval schatten op basis van het aantal personen dat het gebouw bezet.
Het afval dat momenteel in gemengd afval is opgenomen (zie tabel), zal in de toekomst worden
gesorteerd met als doel de hoeveelheid gemengd afval te verminderen en alle afval op een
zodanige wijze te sorteren dat het milieu en de verplichtingen op het vlak van recyclage worden
nageleefd.
Opmerking: het scheiden van afval tijdens het sorteren aan de bron moet worden
gewaarborgd gedurende het hele inzamel- en verwerkingsproces.
Het doel is om de afvalverwijderingskosten te verminderen door zo goed mogelijk te sorteren.
Elk technisch dossier moet het volgende bevatten:
-

De beschrijving van elk gebouw;

-

De hoeveelheid afval (indien bekend) per gebouw;

-

De gewenste verwijderingsfrequenties van het afval per gebouw en per type afval.

De verwijderingsfrequenties kunnen op basis van de werkelijke behoeften worden herzien. De
aanbestedende overheid zal altijd de mogelijkheid hebben om de afhaalfrequentie van één of
meerdere afvalsoorten te wijzigen.
De aanbestedende overheid zal altijd de mogelijkheid hebben om op het niveau van de
inzameling een afvalsoort toe te voegen.
De aanbestedende overheid vestigt de aandacht van de inschrijvers op het feit dat het afval
wordt opgehaald volgens de behoeften van elk gebouw. In sommige gebouwen zullen niet
altijd alle afvalsoorten moeten worden verwerkt. Op elke bestelbon zullen de behoeften op het
vlak van verwijdering worden vermeld.
Elk verwijderingsverzoek op aanvraag zal ten minste 10 dagen voor de gewenste datum van
de afvalophaling worden ingediend. Dit verzoek bevat, indien nodig, ook de frequentie
waarmee de volgende afvalverwijderingen moeten plaatsvinden. Uiteraard is het noodzakelijk
om afval dat niet-herhaaldelijk wordt verwijderd, ook te wegen.
Defect van het weegsysteem bij een ophaling.
Indien het weegsysteem defect zou blijken bij een afvalinzameling, moet de opdrachtnemer zo
snel mogelijk de herstelling doen. Hij brengt de aanbestedende overheid de dag zelf daarvan
per e-mail op de hoogte, met vermelding van de plaats, de omvang van het defect en de
maatregelen die werden genomen om eraan te verhelpen. Hij verbindt zich ertoe om, voor de
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ophaling zonder weging, als opgehaald gewicht het gemiddelde van de laatste drie ophalingen
voor dit gebouw te vermelden.
De inschrijver moet maandelijks de gegevens meedelen voor het boekhoudkundig beheer
(facturatie) en het milieubeheer (in afwachting van een EMAS-registratie). Deze gegevens
moeten minstens de verdeling van de hoeveelheid opgehaald afval volgens type bevatten,
zodat de evolutie kan worden opgevolgd.
1.2.

Uitrusting van de infrastructuur en materiaal

De opdrachtnemer moet de infrastructuren op de volgende manier uitrusten:
De opdrachtnemer moet alle containers die nodig zijn voor de opslag van de afvalstoffen voor
de verwijdering ervan ter beschikking stellen.
Waar het glas moet worden weggevoerd, worden in de opslagruimten 'glasbollen' ter
beschikking gesteld.
Waar neonlampen moeten worden weggevoerd, moet de opdrachtnemer zakken of geschikte
'houders' ter beschikking stellen in de opslagruimten.
Voor de recuperatie van gebruikte batterijen moeten specifieke kartonnen dozen worden
geplaatst op 'strategische' plaatsen op alle verdiepingen, om zo te vermijden dat de
medewerkers hun 'gevaarlijk' afval bij het restafval zouden gooien.
De opdrachtnemer moet oordeelkundig gebruikmaken van de opslagruimten.
De opdrachtnemer moet de containers en de houders die hij ter beschikking stelt van de
aanbestedende overheid onderhouden (eenmaal per maand schoonmaken).
De ter beschikking gestelde containers moeten uitgerust zijn met wieltjes, om ze makkelijk te
kunnen verplaatsen om ze op straat te plaatsen in gebouwen waar de vuilniswagen geen
toegang heeft tot de opslagruimte.
Materiaal:
De opdrachtnemer moet het afval bij de afvalverwijdering wegen met het oog op het opstellen
van een maandelijkse rapportering. De aanbestedende overheid laat de keuze van het
materieel voor de weging vrij.
In de gebouwen waar handdoekenpapier moet worden gerecycleerd, moet de opdrachtnemer
nadenken over hoe het afval van de papieren handdoekjes kan worden behandeld, rekening
houdend met de beschikbare opslagruimte. Als die ontoereikend is, zullen er meer ophalingen
moeten komen.
Wanneer het handdoekenpapier wordt behandeld met behulp van een balenpers, moet de
opdrachtnemer zorgen voor gebruiksinstructies in het NL en in het FR.
In dat geval zorgt de opdrachtnemer voor het onderhoud van de machine en voor het materiaal
(met name de individuele beschermingsmiddelen) dat nodig zou kunnen zijn voor de werking
ervan.
De opdrachtnemer moet bepalen welke personeelsleden van de aanbestedende overheid
gemachtigd zijn om de balenpers te gebruiken en te onderhouden. De aanbestedende
overheid moet de informatie over die personen ontvangen en moet ook een document krijgen
met de handtekening van de persoon die de pers heeft gebruikt of onderhouden bij elk gebruik
daarvan.
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1.3.

Opruiming van afval

Per gebouw moet de opdrachtnemer de verwijdering van alle types afval vermeld in punt 2
'Specifieke bepalingen' van luik E 'Technische voorschriften' verzekeren, met inbegrip van de
types afval die worden ingezameld door de personeelsleden.
Naargelang de aard van het afval moet de opdrachtnemer kiezen voor de goedkoopste
oplossing met als bijkomende voorwaarde dat zoveel mogelijk afval moet kunnen worden
gerecycleerd en naar een bevoegde en erkende firma moet worden gebracht.
De opdrachtnemer bepaalt zelf het recyclagebedrijf en licht de leidend ambtenaar of zijn
afgevaardigde daarover in.
Voor elk type afval levert de opdrachtnemer het verwerkingscertificaat af volgens de geldende
milieunormen.
De opdrachtnemer mag, voor het vervoer en de verwerking van het afval een beroep doen op
onderaannemers. Deze moeten in het bezit zijn van de nodige vergunningen. Het is de
bevoegdheid van de opdrachtnemer om de wettelijke en/of reglementaire bevoegdheid van
deze onderaannemers inzake afval te controleren. De opdrachtnemer moet de bewijsstukken
aan de leidend ambtenaar bezorgen.
De opdrachtnemer plaatst containers die aangepast zijn aan de grootte en aan de opstelling
(beveiliging) van de opslaglokalen en aan de verschillende afvalcategorieën. De afmetingen
van de lokalen waarin het afval wordt verzameld, zijn ter beschikking in elk technisch dossier.
De opdrachtnemer moet de beschikbare oppervlakte zo doeltreffend mogelijk gebruiken.
Deze lokalen worden in onderling overleg tussen de leidend ambtenaar en de verschillende
opdrachtnemers uitgerust.
De behandeling en het beheer van de containers wordt verzekerd door het personeel van de
opdrachtnemer dat als enige is bevoegd om de containers leeg te maken en dat er dus op
toeziet dat de veiligheid van de opslagzones waar de containers zich bevinden, na hun
tussenkomst gewaarborgd is.
1.4.

Informatie en rapportering

De opdrachtnemer deelt per gebouw en per klant aan de leidend ambtenaar of zijn
afgevaardigde de beheersgegevens mee, in het bijzonder de informatie over de evolutie van
het afvalvolume. De aard, de details en de presentatie van deze gegevens kunnen, zonder
prijstoeslag, worden aangepast op vraag van de leidend ambtenaar of van zijn afgevaardigde.
De opdrachtnemer moet maandelijks en voor de tiende van elke maand de leidend ambtenaar
of zijn afgevaardigde informeren over de ingezamelde hoeveelheid afval en dit per type afval.
Hiervoor moeten de meest geschikte meeteenheden worden gebruikt (ton, kg, m³, liter enz.).
Elke opdrachtnemer vermeldt het aandeel gerecycleerd afval in verhouding tot de totale
hoeveelheid gegenereerd afval.
Als de tiende op een zon- of feestdag valt, moet elke opdrachtnemer de hoeveelheid
ingezameld handdoekenpapier uiterlijk op de dag na het weekend of feestdag meedelen.
Elke opdrachtnemer levert op aanvraag eveneens alle nuttige informatie en aanbevelingen
met betrekking tot de opslag en het verwijderen van het afval, waardoor met name de
gehanteerde procedés kunnen worden geoptimaliseerd.
De opdrachtnemer moet, per perceel en per gebouw, de attesten en bewijsstukken voor de
afvalverwijdering maandelijks aan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde bezorgen.
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Voor elk type afval levert de opdrachtnemer het verwerkingscertificaat af volgens de geldende
milieunormen. Elke opdrachtnemer mag voor het vervoer en de verwerking van het afval een
beroep doen op onderaannemers. Die moeten echter in het bezit zijn van de nodige
vergunningen. De leidend ambtenaar kan vragen om die vergunningen voor te leggen.
Wat het organisch afval betreft, is het belangrijk op te merken dat dit afval niet in de
voedselketen mag terechtkomen. In dit verband met de opdrachtnemer certificaten voorleggen
bij de inzameling van organisch afval. Per gebouw kan de opdrachtnemer deze certificaten op
maandbasis verzamelen, met de lijst van de ophaaldagen van die dag met betrekking tot
organisch afval.
Elke opdrachtnemer volgt de evolutie van de geldende milieuwetgeving en deelt de wijzigingen
ervan mee aan de leidende ambtenaar of aan zijn afgevaardigde, voor zover deze wijzigingen
een impact hebben op de uitvoering van het contract. De aanbestedende overheid moet
oordelen in welke mate het contract aangepast moet worden om aan eventuele nieuwe normen
te voldoen.
1.5.

Contact- en evaluatievergaderingen

Contact- en evaluatievergaderingen vinden plaats op initiatief en op uitdrukkelijk verzoek van
de aanbestedende overheid of de opdrachtnemer.
De contactvergaderingen zijn bedoeld om eventuele problemen in verband met de regelmatige
prestaties op te lossen, terwijl de evaluatievergaderingen de gelegenheid bieden om de
processen voor een integraal afvalbeheer te herevalueren met de EMAS-coördinator om ze te
optimaliseren.
Een verantwoordelijke afgevaardigde van de opdrachtnemer moet aanwezig zijn op de
evaluatievergadering die door de aanbestedende overheid wordt georganiseerd in
samenwerking met de opdrachtnemer die instaat voor de afvalophaling op de verdiepingen,
wanneer de aanbestedende overheid hem daarvoor uitnodigt.
Na de eerste zes maanden heeft de aanbestedende overheid het recht om, indien nodig, een
vergadering te beleggen voor de evaluatie van de uitvoering van de opdracht.
Tijdens de verschillende contact- en/of evaluatievergaderingen kan elke opdrachtnemer
suggesties doen in verband met het sorteren van afval in de lokalen. Op basis van de evaluatie
en van deze suggesties beslissen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer(s) in
onderling overleg in welke mate het inzamel- en verwerkingsproces verbeterd moet worden.
1.6.

Acties die de FOD Financiën reeds voert in het kader van zijn '3R'-beleid

De FOD Financiën hanteert inzake afval de volgende filosofie: vermindering van afval,
recyclage en hergebruik.
Met het oog op dit beleid dringt de aanbestedende overheid erop aan dat de opdrachtnemer
moet instemmen met de acties die in de gebouwen van de FOD Financiën reeds worden
gevoerd en daarmee rekening moet houden.
In sommige gebouwen zorgt de aanbestedende overheid voor het recupereren van het
handdoekenpapier en het omzetten daarvan in karton. Het volume van het gemengd afval
werd hierdoor in de gebouwen van de FOD Financiën op 1 jaar met 20 % verminderd.
De kartonnen bekers van de koffieautomaten worden opgehaald door het bedrijf dat de
koffieautomaten in alle gebouwen van de FOD Financiën heeft geplaatst.
De aanbestedende overheid legt er ook niet alleen de nadruk op dat de bestaande acties
uiteraard dagelijks moeten worden voortgezet, maar dat de opdrachtnemer ook in het licht van
dit '3 R'-principe aan de aanbestedende overheid acties moet voorstellen die de vermindering
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(reduce) van de hoeveelheid, de recyclage (recycling) en/of het hergebruik (reuse) van afval
kunnen verbeteren.
1.7.

Beëindiging van het contract

Aan het einde van het contract, hetzij aan het einde van het eerste, tweede, derde of vierde
jaar, hetzij in geval van gedeeltelijke of volledige vrijgave van een gebouw, verbindt elke
dienstverlener zich ertoe om binnen een maand het beschikbaar gestelde materieel in de
gebouwen waarop het contract betrekking heeft, zonder kosten voor de aanbestedende
overheid te verwijderen.
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2. Specifieke bepalingen

2.1. Technisch dossier FOD Financiën
A. Hoeveelheid afval per gebouw en per type afval

RUE FRAGNEE 2 - 4000 LUIK

(Vertrouwelijk)
papier

Restafval

PMD

Glas

Andere types
geproduceerd
afval:
(piepschuim,
plastic folie,
batterijen,
gevaarlijk
afval,
palletten, ...)

36.000 kg

24.664 kg

2.800 kg

655 kg

5 kg

RUE HAUTE 67 - 4100 SERAING
6.800 l

6.000 l

6.000 l

X

1.440 l

720 l

13.500 l

14.400 l

8.000 l

RUE DE L’ILE MONSIN 66 - 4020 LUIK

RUE BLERIOT 3/3 - 4460 GRACE-HOLLOGNE

Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Batterijen =
BEBAT
Momenteel
inbegrepen in
het restafval.
Batterijen =
BEBAT
Momenteel
inbegrepen in
het restafval

Organisch
afval

Handdoekenpapier

Toner

55.000 l
Fedorest

5.876 kg

10 kg

1.900 l

6.800 l

1.500 l

X

X

2.400 l

13.500 l

1.400 l
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RUE DE L'AEROPORT 56 - 4460 GRÂCEHOLLOGNE

17.280

0

0

34.000 l

8.600 l

8.600 l

20.000 l

7.000 l

7.000 l

14.000 l

7.000 l

7.000 l

31.000 l

7.900 l

7.900 l

31.000 l

7.900 l

7.900 l

40.000 l

8.600 l

8.600 l

RUE DE VERVIERS 17 - VERVIERSER STRASSE
17 - 4700 EUPEN

10.300 l

5.000 l

4.500 l

RUE DE VERVIERS 8 - VERVIERSER STRASSE
8 - 4700 EUPEN

33.000 l

5.000 l

7.900 l

13.000 l

5.000 l

4.500 l

20.000 l

1.600 kg

31.000 l

40.000 l

1.600 l

31.000 l

RUE JOSEPH WAUTERS 63 - 4280 HANNUT

AVENUE ALBERT 1ER 8/12 - 4500 HUY

CHAUSSEE DE LIEGE 41 - 4500 HUY

AVENUE GODIN PARNAJON 2 - 4500 HUY

RUE DU MARCHE 18 - 4500 HUY

QUAI DE COMPIEGNE 55 - 4500 HUY

AUTOR. ROI BAUDOUIN - 4731 RAEREN

RUE DU COUVENT 32 - KLOSTERSTRASSE 32
- 4730 SAINT-VITH
RUE WERSON 2 - 4960 MALMEDY

Momenteel
inbegrepen in
het restafval
0
Momenteel
Momenteel
inbegrepen in inbegrepen in
het restafval
het restafval
Momenteel
Momenteel
inbegrepen in inbegrepen in
het restafval
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
200 kg
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
200 l
het restafval
Momenteel
Momenteel
inbegrepen in inbegrepen in
het restafval
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
200 kg
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
520 l
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
520 l
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
1.900 l
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
2.500 kg
het restafval
2.500 l

0

X

X

X

X

X

X

5000 l

5000 l

5000 l

10.000 l
X
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RUE DE DISON 134 - 4800 VERVIERS
AVENUE MELINA MERCOURI - 7000
BERGEN

13.400 l

55.000 l

18.000 l

17.316 kg

15.600 kg

40.000 l

37.000 l
Batterijen:
25 kg,
de rest: X

X

X
1.500 l

RUE JEAN MONNET 14 - 6000 CHARLEROI

25.000 kg

130.000 l

60.000 l

X

X

X

2.000 l

PETITE RUE 4 - 6000 CHARLEROI

33.000 kg

130.000 l

60.000 l

X

X

X

2.500 l

888 kg

25.000 l

13.000 l

X

X

X

10.764 kg

5.200 kg

20.000 l

X

X

TIENNE TRAPPE 1/RUE FOSTEAU 15 - 6530
THUIN
RUE DES ARBALESTRIERS 25 - 7000 BERGEN

RUE DU JONCQUOIS 116 - 7000 BERGEN
7.644 kg

9100 kg

20.000 l

Batterijen:
10 kg.
De rest: X
Batterijen:
5 kg,
de rest: X

RUE E. BOUCQUEAU 15 - 7100 LA LOUVIERE

RUE DU CHATEAU 49 - RUE DU REMPART 721 - 7500 DOORNIK

17.500 kg

110.000 l

25.000 l

15.000 kg

67.000 l

36.000 l

RUE DE L'ECHAUFFOUREE 42 - 7700
MOESKROEN
25.000 l

18.000 l

6.300 l

PLACE LAMARTINE 1 - 7700 MOESKROEN
25.000 l

18.000 l

6.300 l

X
Batterijen:
25 kg.
De rest: X
Batterijen:
5 kg.
Opgelet
misschien ook
diesel van de
douaniers,
maar niet
geraamd
Batterijen:
5 kg.
Rest: X

500 l

900 l
X

X
1.200 l

Momenteel
inbegrepen in
het restafval

Inbegrepen in het
restafval

Inbegrepen in
het restafval

X

Inbegrepen in
het restafval

X

X

1.500 l

400 l
Inbegrepen in
het restafval

X
400 l
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PLACE DES CAPUCINS 1 - 7800 ATH
RUE DU BOIS DE LA HUTTE 1 - 7110
HOUDENG-GOEGNIES

1.500 kg

500 kg

X
Inbegrepen in
de ophaling rue
Boucquéau
La Louvière

X
Inbegrepen
in de
ophaling
Boucquéau
La Louvière

RUE DES FRERES WRIGHT 8 - 6041
GOSSELIES

X

RUE DES FUSILLES 7 - 6041 GOSSELIES

X

SHAPE-BUILDING 210 ROOM 101-111A-113
- 7010 BERGEN

X

SHAPE BATIMENT 47-PORTE 14 - 7950
CHIEVRES

X

100 kg

Inbegrepen
in de
ophaling
Boucquéau
La Louvière

X

X
Inbegrepen in
de ophaling
Boucquéau La
Louvière

X
Inbegrepen in
de ophaling
Boucquéau La
Louvière

X
Inbegrepen in de
ophaling Boucquéau
La Louvière

X

X

35.431 kg

30.970 kg

4.370 kg

Momenteel
inbegrepen in
het restafval

1.000 kg

X

X

X

1.865 kg

1.630 kg

230 kg

Momenteel
inbegrepen in
het restafval

1.880 kg

1.650 kg

210 kg

RUE G. COUSOT 8 - 5500 DINANT
2.500 kg

2.180 kg

X

X

X

AVENUE DU PRINCE DE LIEGE 133 - 5100
JAMBES

ROUTE DE GEMBLOUX 500 - 5002 SAINTSERVAIS

X

X

RUE DES BOURGEOIS 7 - 5000 NAMEN

CHAUSSEE DE WAVRE 46 - 5030 GEMBLOUX

200 kg

305 kg

Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval

X

X

X

9.620 kg
35.431 kg
X

515 kg

X

X

1.865 kg

485 kg
1.880 kg
750 kg
2.500 kg
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RUE ST-MARTIN 3 - 5500 DINANT
3.750 kg

3.300 kg

475 kg

RUE COURTEJOIE 17 - 5590 CINEY
2.450 kg

2.150 kg

300 kg

12.750 kg

11.000 kg

1.700 kg

35.431 kg

30.970 kg

4.370 kg

Inbegrepen in
nr. 12

Inbegrepen
in nr. 12

Inbegrepen
in nr. 12

9.590 kg

8.380 kg

120 kg

432 kg

524 kg

8 kg

200 kg

890 kg

13 kg

816 kg

2.357 kg

34 kg

240 kg

890 kg

13 kg

9.500 kg

+/- 51.480 l

+/- 32.400 l

+/- 11.440 l

+/- 3.000 l

RUE DU MOULIN 234 - 5600 PHILIPPEVILLE

AV. PAUL DELVAUX 12 - 1340 OTTIGNIES

AV. PAUL DELVAUX 13 - 1340 OTTIGNIES

RUE DE L’INDUSTRIE 22 - 1400 NIJVEL

AV. COMMANDANT BORLEE 42 - 1370
JODOIGNE
CHAUSSEE DE BRUXELLES 77 - 1400 NIJVEL

RUE PIERRE FLAMAND 64 - 1420 BRAINEL'ALLEUD
RUE DES CALVAIRES 56 - 5660 COUVIN

PLACE DES FUSILLES 10 - 6700 AARLEN

RUE DES RECOLLETS 10 - 6600 BASTOGNE
228 kg

Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval

1.000 kg
3.750 kg
675 kg
2.450 kg

3.600 kg

12.750 kg

9.620 kg
35.431 kg
Inbegrepen in
nr. 12

Inbegrepen in nr. 12

2.700 kg

9.590 kg

169 kg

599 kg

287 kg

1.019 kg

759 kg

2.697 kg

287 kg

1.019 kg

+/- 14.040 l
Momenteel
inbegrepen in
het restafval

Momenteel
inbegrepen in het
restafval
Momenteel
inbegrepen in het
restafval
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RUE DE LA GARE 130 - 6880 BERTRIX
2000 kg
AVENUE DU CLOS DES SEIGNEURS 2 - 6840
NEUFCHATEAU

5000 kg

ALLEE DU MONUMENT 23 - 6900 MARCHEEN-FAMENNE

7.500 kg

+/- 11.440 l

+/- 17.820 l

+/- 3.240 l

+/- 16.200 l

2016/4.838,5
+/- 17.500 l
kg

Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval
Momenteel
inbegrepen in
het restafval

Momenteel
inbegrepen in
het restafval
+/- 5.940 l
2016/1.704,5
kg

Momenteel
inbegrepen in het
restafval
Momenteel
inbegrepen in het
restafval
Momenteel
inbegrepen in het
restafval

B. Beschrijving van de gebouwen

RUE FRAGNEE 2 4000 LUIK

Aantal
blokken

Aantal
verdiepingen
(totaal)

2

25

Aantal
bezetters
per
gebouw?

998

Financieel
onafhankelijk
bedrijfsrestaurant of
niet?

JA (Fedorest)

Is er een
afvalsorteercentrum? Een
plaats waar alle afval
wordt opgeslagen voor de
verwijdering. Zo ja, waar
bevindt het zich?

Afvallokaal op -1

Zo ja, is het
uitgerust met
containers/
houders die van
u zijn?

JA

Wordt de
inzameling op
de
verdiepingen
uitgevoerd
door
personeelsleden van uw
administratie
of door een
externe
firma?

Maken de
houders op
de verdiepingen
een afvalsortering
mogelijk
(papier en
karton /
organisch
afval / PMD
/ restafval)?
JA, behalve
Externe firma
voor ver-

Zijn er
kitchenettes
op de verdiepingen?
Zo ja,
hoeveel per
gebouw?

26
11

trouwelijk
papier en
organisch
afval
RUE DE L’ILE MONSIN
66 - 4020 LUIK

1

1

1

4

2 tot 4

42

NEE

NEE

NEE

Afvallokaal op -1

NEE

NEE

RUE HAUTE 67 - 4100
SERAING

RUE BLERIOT 3/3 4460 GRACEHOLLOGNE

1

1

3

1

57

139

NEE

NEE

OPSLAGPLAATS

NEE

NEE

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

1

1

51

NEE

NEE

NEE

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

RUE DE L'AEROPORT
56 - 4460 GRÂCEHOLLOGNE

RUE JOSEPH
WAUTERS 63 - 4280
HANNUT

X

12

1

2

30

NEE

NEE

NEE

AVENUE ALBERT 1ER
8/12 - 4500 HUY

1

3

18

JA

Gang op de
benedenverdieping

NEE

CHAUSSEE DE LIEGE
41 - 4500 HUY

AVENUE GODIN
PARNAJON 2 - 4500
HUY
RUE DU MARCHE 18 4500 HUY

1

1

4

3

20

43

JA

NEE

NEE

Op het binnenplein

NEE

NEE

QUAI DE COMPIEGNE
55 - 4500 HUY

RUE DE VERVIERS 17 VERVIERSER STRASSE
17 - 4700 EUPEN

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

2

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

2

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

JA, behalve
voor vertrouwelijk

1

1

10

58

NEE

Benedenverdieping

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

1

4

20

NEE

In de garage

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

Uitgevoerd
door intern
personeel

13

papier en
organisch
afval

RUE DE VERVIERS 8 VERVIERSER STRASSE
8 - 4700 EUPEN

AUTOR. ROI
BAUDOUIN - 4731
RAEREN

RUE DU COUVENT 32
- KLOSTERSTRASSE 32
- 4730 SAINT-VITH

1

2

2

1

6

3

4

4

63

18

69

60

NEE

NEE

JA

JA

In de kelder

NEE

KELDER

BUITEN + KELDER

RUE WERSON 2 - 4960
MALMEDY

1
RUE DE DISON 134 4800 VERVIERS

5

249

JA

Kelder

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

JA, behalve
voor vertrouwelijk
Externe firma papier en
organisch
afval

2

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

Uitgevoerd
door intern
personeel

14

AVENUE MELINA
MERCOURI - 7000
BERGEN

5

5

319

JA

In de garage

NEE

3

8

475

NEE

Achter het gebouw

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

1

18

362

JA

In de garage

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

1

3

44

NEE

Voor het gebouw

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

RUE JEAN MONNET
14 - 6000 CHARLEROI

PETITE RUE 4 - 6000
CHARLEROI

TIENNE TRAPPE
1/RUE FOSTEAU 15 6530 THUIN

RUE DES
ARBALESTRIERS 25 7000 BERGEN

RUE DU JONCQUOIS
116 - 7000 BERGEN

Uitgevoerd
door intern
personeel

2

1

5

4

182

171

JA

JA

In de garage

In de garage

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en

NEE

NEE

14

1

NEE

NEE

15

organisch
afval

RUE E. BOUCQUEAU
15 - 7100 LA
LOUVIERE

RUE DU CHATEAU 49 RUE DU REMPART 721 - 7500 DOORNIK

RUE DE
L'ECHAUFFOUREE 42 7700 MOESKROEN

1

2

1

1

4

4

2

4

146

315

29

34

JA

JA

NEE

NEE

Buiten en ondergrondse
parking

Parking/ondergronds

Parking

Afvallokaal/Benedenverdieping

NEE

NEE

NEE

NEE

PLACE LAMARTINE 1 7700 MOESKROEN

1
PLACE DES CAPUCINS
1 - 7800 ATH

4

100

JA

Ondergrondse parking

NEE, maar wel de
intentie om er te
plaatsen

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

8

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

16

RUE DU BOIS DE LA
HUTTE 1 - 7110
HOUDENG-GOEGNIES

RUE DES FRERES
WRIGHT 8 - 6041
GOSSELIES

1

1

1

1

15

17

NEE

NEE

Ja in de loods

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

NEE

JA, behalve
Uitgevoerd voor vertrouwelijk
door
personeel van papier en
organisch
Shape
afval

1

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

JA

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk

1

NEE

NEE

RUE DES FUSILLES 7 6041 GOSSELIES
1

SHAPE-BUILDING 210
ROOM 101-111A-113
- 7010 BERGEN

SHAPE BATIMENT 47PORTE 14 - 7950
CHIEVRES

RUE DES BOURGEOIS
7 - 5000 NAMEN

1

1

3

1

1

1

19

35

17

1

665

NEE

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

Inkomhal Blok B

NEE

17

papier en
organisch
afval
CHAUSSEE DE WAVRE
46 - 5030 GEMBLOUX

AVENUE DU PRINCE
DE LIEGE 133 - 5100
JAMBES

ROUTE DE GEMBLOUX
500 - 5002 SAINTSERVAIS

4

2

25

NEE

JA

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

1

2

39

NEE

NEE

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

2

1

12

JA

JA

Uitgevoerd
door intern
personeel

1

1

48

NEE

NEE

NEE

NEE

RUE G. COUSOT 8 5500 DINANT

1
NIEUW GEBOUW 5500 DINANT

5

24

?

?

?

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval
JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

18

1

4

71

JA

JA

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

1

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

2

NEE

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk

JA

RUE COURTEJOIE 17 5590 CINEY

1

1

46

NEE

NEE

JA

RUE DU MOULIN 234 5600 PHILIPPEVILLE

1

4

139

NEE

Parkeerterrein in open
lucht

NEE

AV. PAUL DELVAUX 12
- 1340 OTTIGNIES

1

4

119

NEE

Parkeerterrein in open
lucht

NEE

AV. PAUL DELVAUX 13
- 1340 OTTIGNIES

1
RUE DE L’INDUSTRIE
22 - 1400 NIJVEL
AV. COMMANDANT
BORLEE 42 - 1370
JODOIGNE

1

2

3

158

10

NEE

NEE

Parkeerterrein in open
lucht

NEE

19

papier en
organisch
afval
CHAUSSEE DE
BRUXELLES 77 - 1400
NIJVEL

RUE PIERRE FLAMAND
64 - 1420 BRAINEL'ALLEUD

1

1

1

3

15

49

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

RUE DES CALVAIRES
56 - 5660 COUVIN
6

PLACE DES FUSILLES
10 - 6700 AARLEN

1

4

242

NEE

NEE

NEE

JA

Kelder
+ open lucht

neen

neen

neen

RUE DES RECOLLETS
10 - 6600 BASTOGNE

1

4

25

NEE

Kelder
+0
+ open lucht

RUE DE LA GARE 130 6880 BERTRIX

3

4

16

NEE

Kelder
+ open lucht

AVENUE DU CLOS DES
SEIGNEURS 2 - 6840
NEUFCHATEAU

1

4

113

JA

Kelder -1

neen

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA, behalve
voor vertrouwelijk
papier en
organisch
afval

Uitgevoerd
door intern
personeel
Uitgevoerd
door intern
personeel
Uitgevoerd
door intern
personeel
Uitgevoerd
door intern
personeel

JA
/
JA
/
JA
3
JA
/
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ALLEE DU
MONUMENT 23 6900 MARCHE-ENFAMENNE

1

3

146

JA

Kelder -1
+ open lucht

neen

Uitgevoerd
door intern
personeel

JA
/

C. Frequentie van de
weging

Gebouw en
ophaaladres

Afvaltype

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

AVENUE MELINA Vertrouwelijk papier
MERCOURI - 7000
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
BERGEN
Handdoekenpapier (sanitair)
Toner
Piepschuim
Plastic folies
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE JEAN
MONNET 14 6000 CHARLEROI

PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Groenafval

PETITE RUE 4 6000 CHARLEROI

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

Ophaalfrequentie (aantal ophalingen/periode of op
verzoek)

1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
Op verzoek
1 x per week
1 x per week
1 x per week

Beschrijving van de plaats van ophaling (locatie,
toegankelijkheid, op straat, buiten, binnen, afmetingen en
beschrijving van de opslagplaats)

De ophaling van de containers gebeurt op straat. Een parking
kan onmogelijk de CAE-parking oprijden. Opgelet, alle
containers moeten uitgerust zijn met wieltjes. De
opslagplaats binnen bestaat uit twee lokalen. Het eerste is 12
m² groot, het tweede 28 m². Totale opslagoppervlakte
binnen: 40 m².

De ophaling van de containers gebeurt via de parking
achteraan. De containers staan op die parking.

De ophaling gebeurt op straat via de Boulevard Tirou.
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Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

TIENNE TRAPPE
1/RUE FOSTEAU
15 - 6530 THUIN

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE DES
PMD
ARBALESTRIERS 25 Vertrouwelijk papier
- 7000 BERGEN

Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE DU
PMD
JONCQUOIS 116 - Vertrouwelijk papier
7000 BERGEN

Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE E.
PMD
BOUCQUEAU 15 Vertrouwelijk papier
7100 LA LOUVIERE

Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DU CHATEAU Huishoudelijk afval / Restafval
49 - RUE DU
PMD
REMPART 7-21 Vertrouwelijk papier
7500 DOORNIK

Papier en karton (niet vertrouwelijk)

2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand

Geen opslagplaats binnen, de opslag gebeurt op de parking
achteraan. De afvalophaling gebeurt op straat.

Ophaling vooraan op straat. Opgelet: het gaat om één
gebouwencode, maar wel om twee gebouwen in twee
verschillende straten. Geen opslagplaats binnen. De
containers voor papier en karton blijven op de verdiepingen
tot de ophaling. De containers voor PMD en huishoudelijk
afval staan op de parking buiten aan de zijkant en worden
vooraan op straat geplaatst voor de ophaling.
Ophaling op de parking achteraan. Alle containers moeten
uitgerust zijn met wieltjes. Opslagplaats binnen = 12 m²
gebruikt voor huishoudelijk afval en PMD. Hellend vlak om de
vuilbakken naar buiten te brengen. De containers voor papier
en karton blijven op de verdiepingen en worden direct naar
de parking achteraan gebracht wegens plaatsgebrek in het
afvallokaal.
De opslag van gewoon en vertrouwelijk papier en karton
gebeurt in de ondergrondse parking. Er zijn wieltjes nodig om
de containers naar buiten te brengen, opgelet, helling. De
vrachtwagen rijdt niet tot de ondergrondse verdieping op het
afval weg te halen.
De opslag gebeurt in de ondergrondse parking, er is een
oppervlakte van 9 m² voorbehouden voor de opslag van het
afval. Ophaling vooraan op straat. Opgelet, er is een helling,
de containers moeten uitgerust zijn met wieltjes.
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Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DE
L'ECHAUFFOUREE
42 - 7700
MOESKROEN

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

PLACE LAMARTINE PMD
1 - 7700
Vertrouwelijk papier
MOESKROEN

Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

PLACE DES
CAPUCINS 1 7800 ATH

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DU BOIS DE
LA HUTTE 1 - 7110
HOUDENGGOEGNIES

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

RUE DES FRERES
WRIGHT 8 - 6041
GOSSELIES
RUE DES FUSILLES
7 - 6041
GOSSELIES

1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek

Vertrouwelijk papier

Op verzoek

Opslag buiten, ophaling vooraan op straat.

Afvallokaal binnen van 6 m², niet toegankelijk met een
vrachtwagen, ophaling vooraan op straat.

Opslagruimte op het binnenplein achteraan, 4 m²,
ontoegankelijk voor de vrachtwagen, ophaling op straat.

Het gebouw maakt een insprong, de vrachtwagen kan het
eigendom binnenrijden. Ophaling voor het gebouw of via een
loskade.

Luchthaven van Charleroi, opgelet, men moet een vergunning
krijgen om de site op te rijden (nummerplaat), neem contact
op met de plaatselijke verantwoordelijke.

Vertrouwelijk papier

2 x per maand
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SHAPE-BUILDING
210 ROOM 101- Vertrouwelijk papier
111A-113 - 7010
BERGEN

2 x per maand

SHAPE BATIMENT
Vertrouwelijk papier
47-PORTE 14 7950 CHIEVRES
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

Vertrouwelijk papier

1 x per week
3 x per week: maandag-woensdag-vrijdag
Om de 2 weken, 1 donderdag op 2

Elke woensdag (containers van 240 l en 500 l)

RUE FRAGNEE 2 4000 LUIK
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Glas

Om te 2 maanden want er is een afvalpers, tegelijk
met de vorige rubriek
8 containers om de 6 maanden (1 container = 95 kg)
2 X per jaar

Plastic folies

2 X per jaar

Huishoudelijk afval / Restafval

RUE HAUTE 67 4100 SERAING

Om de 2 maanden want er is een afvalpers

Piepschuim
Organisch afval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE BLERIOT 3/3 - Huishoudelijk afval / Restafval
4460 GRACEPMD
HOLLOGNE
Vertrouwelijk papier

Ophaalplaats: voor restafval: op de stoep voor de loskade
achteraan de Toren (Jean Golstraat). Voor al het andere
afval: overbrenging via de agent ECOSMART van het afval van
het afvallokaal U 137 (op -1 in de ondergrondse parking) naar
de loskade op de dag van de ophaling. Het opslaglokaal
bestaat uit 2 delen: het deel voor de vuilbakken met
sprinkler, 58,35 m², en het deel met lege containers, bureau,
kast, 86,25 m², zonder sprinkler. Goederenlift ter
beschikking.

2 x per maand
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per week
1x per maand
2 x per maand

Afvallokaal -1 toegankelijk via de toegangshelling aan de
zijkant van het gebouw (afmeting van het lokaal 3 X 2 m), af
anders via de hoofdingang van het gebouw via de lift van het
gebouw.

Opslagplaats toegankelijk via de hoofdingang van het gebouw
of via de loskade naast de ingang.
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Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

RUE DE
L'AEROPORT 56 4460 GRÂCEHOLLOGNE

Garages toegankelijk via de zijkant van het gebouw.

Vertrouwelijk papier

Organisch afval

RUE JOSEPH
WAUTERS 63 4280 HANNUT

2 x per maand
1 x per week

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

2 x per maand
Restafval want te grote hoeveelheid voor de
gemeentelijke container.
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
In het restafval
/

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

AVENUE ALBERT
1ER 8/12 - 4500
HUY

PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

Wekelijks
Om de 2 weken
Om de 2 weken

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

/
Wekelijks
Om de 2 weken
Om de 2 weken

AVENUE GODIN
PARNAJON 2 4500 HUY

PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)

PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier - opslag op de parking.

Om de 2 weken
In het restafval
/

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier - opslag op de parking.

Om de 2 weken
In het restafval

Organisch afval

CHAUSSEE DE
LIEGE 41 - 4500
HUY

PMD-karton: op straat - Container restafval: op de parking
voor de garage - Container vertrouwelijk afval: op de parking
voor de garage.

Wekelijks
Om de 2 weken
Om de 2 weken

PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier - opslag op de parking.

Om de 2 weken
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Handdoekenpapier (sanitair)

In het restafval
/

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

RUE DU MARCHE
Vertrouwelijk papier
18 - 4500 HUY
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
In het restafval
/

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

QUAI DE
COMPIEGNE 55 4500 HUY

PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE DE VERVIERS
17 - VERVIERSER PMD
STRASSE 17 - 4700 Vertrouwelijk papier
EUPEN
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE DE VERVIERS
8 - VERVIERSER PMD
STRASSE 8 - 4700 Vertrouwelijk papier
EUPEN
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

AUTOR. ROI
BAUDOUIN - 4731 PMD
Vertrouwelijk papier
RAEREN

Papier en karton (niet vertrouwelijk)

PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier - opslag op het binnenplein

Wekelijks
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
In het restafval
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand

PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier. Opslag van de vuilbakken
restafval buiten het gebouw, en vertrouwelijke papier binnen
het gebouw.

Er zijn containers van 240 l nodig voor al het afval, behalve
het organisch afval (kleinere van 125 l). Men plaatst de
containers op straat.

Er zijn containers van 240 l nodig voor al het afval, behalve
het organisch afval (kleinere van 125 l). Men plaatst de
containers op straat.

Er zijn containers van 240 l nodig voor al het afval, behalve
het organisch afval (kleinere van 125 l). Men plaatst de
containers op straat.

1 x per maand
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Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DU COUVENT
32 KLOSTERSTRASSE
32 - 4730 SAINTVITH

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE WERSON 2 - PMD
4960 MALMEDY Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE DE DISON 134 PMD
- 4800 VERVIERS Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DES
BOURGEOIS 7 5000 NAMEN

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

CHAUSSEE DE
PMD
WAVRE 46 - 5030
Vertrouwelijk papier
GEMBLOUX

Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

1 x per maand
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week (1.100 liter)
Om de 2 weken
1 x per maand
Om de 2 weken
1 x per maand
3 x per week (ma/woe/vr)
3 x per week (ma/woe/vr)
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand (indien afvalpers)
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand

Er zijn containers van 240 l nodig voor al het afval, behalve
het organisch afval (kleinere van 125 l). Men plaatst de
containers op straat.

Er zijn containers van 240 l nodig voor al het afval, behalve
het organisch afval (kleinere van 125 l). Men plaatst de
containers op straat.

Er is een ruimte voorzien links van het onthaal en logistieke
garage voor het vertrouwelijk papier.

Inkomhal voor het papier, esplanade voor het andere afval,
makkelijke toegang.

Op de esplanade bij de ingang, makkelijke toegang
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Glas
Hout
Groenafval
Gevaarlijk afval (verf, zuren,
oplosmiddelen enz.)
Piepschuim
Toner
Plastic folies
Organisch afval

AVENUE DU
PRINCE DE LIEGE
133 - 5100
JAMBES

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

ROUTE DE
GEMBLOUX 500 5002 SAINTSERVAIS

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

RUE G. COUSOT 8 PMD
- 5500 DINANT Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

NIEUW GEBOUW - PMD
5500 DINANT
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

Op verzoek
Op verzoek
op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
Op verzoek
Niet van toepassing
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per week
1 x per week
Niet van toepassing
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week

Op de stoep

Op de stoep

Op de parking

Op de stoep
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Huishoudelijk afval / Restafval

RUE COURTEJOIE
17 - 5590 CINEY

PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DU MOULIN
234 - 5600
PHILIPPEVILLE

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

AV. PAUL
DELVAUX 12 1340 OTTIGNIES

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

AV. PAUL
DELVAUX 13 1340 OTTIGNIES

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE DE
L’INDUSTRIE 22 1400 NIJVEL

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

AV.
COMMANDANT
BORLEE 42 - 1370
JODOIGNE

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier

1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per maand
Zie nr. 12
Zie nr. 12
Zie nr. 12
Zie nr. 12
Zie nr. 12
Zie nr. 12
Om de 2 weken
1 x per week
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
1 x per maand

Overdekt, makkelijke toegang

Parkeerterrein in open lucht, makkelijke toegang

VERMELD IN NR. 12

Parkeerterrein in open lucht, makkelijke toegang

Papier vooraan, de rest achteraan, makkelijk toegankelijk
voor de vrachtwagen.
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Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

CHAUSSEE DE
BRUXELLES 77 1400 NIJVEL

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

RUE PIERRE
FLAMAND 64 1420 BRAINEL'ALLEUD

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

RUE DES
CALVAIRES 56 5660 COUVIN

Huishoudelijk afval / Restafval

PLACE DES
PMD
FUSILLES 10 - 6700
Vertrouwelijk papier
AARLEN

Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

RUE DE LA GARE
130 - 6880
BERTRIX

In de hall

In de inkomhal. Opgelet, toegang via een trap met een
twintigtal treden.

Vertrouwelijk papier
Organisch afval

RUE DES
RECOLLETS 10 6600 BASTOGNE

1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per maand
1 x per maand
1 x per maand

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

Om de 3 maanden
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken

Op de parking

Ondergronds + buiten

Ondergronds + buiten

Ondergronds + buiten
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Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval

AVENUE DU CLOS
DES SEIGNEURS 2 6840
NEUFCHATEAU

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Vertrouwelijk papier
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval

ALLEE DU
PMD
MONUMENT 23 Glas
6900 MARCHE-ENVertrouwelijk papier
FAMENNE
Papier en karton (niet vertrouwelijk)
Handdoekenpapier (sanitair)

Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week
1 x per week
Om de 2 weken
Inlevering door de cel op het containerpark
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week

Ondergronds + buiten

Ondergronds + buiten
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2.2. Technisch dossier FEDOREST
A. Hoeveelheid afval per gebouw en per type afval

Papier/karton

PETITE RUE 4 - 6000
CHARLEROI
RUE JEAN MONNET 14
- 6000 CHARLEROI
RUE DE L’INDUSTRIE 22
- 1400 NIJVEL
AVENUE MELINA
MERCOURI - 7000
BERGEN
RUE DES TROIS
BOUDINS 10 - 7000
BERGEN
RUE DU JONCQUOIS
116 - 7000 BERGEN
PLACE DES CAPUCINS 1
- 7800 ATH
RUE E. BOUCQUEAU 15
- 7100 LA LOUVIERE
RUE DU CHATEAU 49 RUE DU REMPART 7-21
- 7500 DOORNIK

/

Restafval

33.000 l

PMD

Glas

Andere types
geproduceerd
afval:
(piepschuim,
plastic folie,
batterijen,
gevaarlijk
afval,
palletten, ...)
/

10.000 l
/

/

5.000 l

2.500 l

/

5.000 l

2.500 l

Inbegrepen in
het restafval

179450

Inbegrepen
in het
restafval

/

5.000 l

2.500 l

Organisch
afval

Inbegrepen
in het
restafval
(1/3)

/
/

/
/

/
/

/
Inbegrepen
in het
restafval

Handdoekenpapier

/
/

/
/

2.500 l

/

5.000 l

2.500 l

/

5.000 l

2.500 l

/
/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/

/
/
/

/
25.000 l

60.000 l

/

/
/

5.000 l

/

/

/

/

Toner

/
/
/
/

8.000 l

/
/

30.000 l
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RUE FRAGNEE 2 - 4000
LUIK
QUAI DE COMPIEGNE
55 - 4500 HUY
AVENUE GODIN
PARNAJON 2 - 4500
HUY
PLACE HOTEL DE VILLE
10 - RATHAUSPLATZ 8 4700 EUPEN
RUE DU COUVENT 32 KLOSTERSTRASSE 32 4730 SAINT-VITH
RUE WERSON 2 - 4960
MALMEDY
RUE DE DISON 134 4800 VERVIERS
RUE DES BOURGEOIS 7
- 5000 NAMEN
RUE DU PALAIS 4 5500 DINANT
RUE COURTEJOIE 17 5590 CINEY
AV. DU MONUMENT 25
- 6900 MARCHE EN
FAMENNE
AV. PAUL DELVAUX 12 1340 OTTIGNIES
PLACE DES FUSILLES 7 6700 AARLEN
CLOS DES SEIGNEURS NEUFCHATEAU

30.000 l

75.000 l

30.000 l

/

596 l

/

/

5.000 l

2.500 l

/
?

70.000 l
/

/

/

/
/

/

51.700 l

10.000 l
10.000 l

/
/
Inbegrepen
in het
restafval

/
/

/
/

5.000 l

/

8.000 l
8.000 l

/

3.600 l

/
/

/

3.600 l
2.500

/

30.000 l

3.600 l

/

5.000 l

2.500 l

/

5.000 l

2.500 l

/

5.000 l

2.500 l

5.000 l
/

10.000 l

30.000 l
/

/

10.000 l
/

/

5.000 l
/

/

/
/

/

/

/
/
/
/
/

/

5.000 l

2.500 l

12.000 l

40.000 l

35.000 l

/

5.000 l

2.500 l

/
/
/
/
/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

3.000 l

35.000 l
/

/

/

/
/
/

/
/
/
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B. Beschrijving van de gebouwen

PETITE RUE 4 - 6000
CHARLEROI
RUE JEAN MONNET 14 6000 CHARLEROI
RUE DE L’INDUSTRIE 22 1400 NIJVEL
AVENUE MELINA MERCOURI
- 7000 BERGEN
RUE DES TROIS BOUDINS 10
- 7000 BERGEN
RUE DU JONCQUOIS 116 7000 BERGEN
PLACE DES CAPUCINS 1 7800 ATH
RUE E. BOUCQUEAU 15 7100 LA LOUVIERE
RUE DU CHATEAU 49 - RUE
DU REMPART 7-21 - 7500
DOORNIK

RUE FRAGNEE 2 - 4000 LUIK
QUAI DE COMPIEGNE 55 4500 HUY

Is er een
afvalsorteercentrum? Een
plaats waar alle afval wordt
opgeslagen voor de
verwijdering. Zo ja, waar
bevindt het zich?

Zo ja, is het uitgerust met
containers/houders die van
u zijn?

Wordt de inzameling op de
verdiepingen uitgevoerd
door personeelsleden van
uw administratie of door
een externe firma?

Ja, in de garage.

Nee, de containers zijn
gehuurd.

De inzameling gebeurt in de
keuken.

Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.

/

De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.

Ja, lokalen van Fedorest in
de garage.

Nee, de containers zijn
gehuurd.

De inzameling gebeurt in de
keuken.

Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.

/

De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.

Benedenverdieping deel
Fedorest-lokaal

Nee, de containers zijn
gehuurd.

De inzameling gebeurt in de
keuken.

Ja, lokaal in de garage, -2.

Nee, de containers zijn
gehuurd.

De inzameling gebeurt in de
keuken.

/

De inzameling gebeurt in de
keuken.

Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.

/

/
/
/

Maken de houders op de
verdiepingen een
afvalsortering mogelijk
(papier en karton /
organisch afval / PMD /
restafval)?
Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Restafval en PMD
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AVENUE GODIN PARNAJON
2 - 4500 HUY
PLACE HOTEL DE VILLE 10 RATHAUSPLATZ 8 - 4700
EUPEN
RUE DU COUVENT 32 KLOSTERSTRASSE 32 - 4730
SAINT-VITH
RUE WERSON 2 - 4960
MALMEDY
RUE DE DISON 134 - 4800
VERVIERS
RUE DES BOURGEOIS 7 5000 NAMEN
RUE DU PALAIS 4 - 5500
DINANT
RUE COURTEJOIE 17 - 5590
CINEY
AV. DU MONUMENT 25 6900 MARCHE EN FAMENNE
AV. PAUL DELVAUX 12 1340 OTTIGNIES
PLACE DES FUSILLES 7 - 6700
AARLEN
CLOS DES SEIGNEURS NEUFCHATEAU

Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Kade/garage van Fedorest
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Garage, -1 gedeeld met SD
Logistiek
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.
Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.

Fedorest-lokaal

Nee, dezelfde plaats als de
logistiek.

/

De inzameling gebeurt in de
keuken.

Nee, de containers zijn
gehuurd.

De inzameling gebeurt in de
keuken.

/

/
/
/
/
/
/
/

Nee, de containers zijn
gehuurd.
/

De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.
De inzameling gebeurt in de
keuken.

Restafval en PMD
Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Restafval en PMD

Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Restafval en PMD
Ja, in de keuken wordt aan
gescheiden inzameling
gedaan.
Restafval en PMD
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C. Frequentie van de weging
Gebouw en
ophaaladres

Afvaltype

PETITE RUE 4 - 6000 Organisch afval
CHARLEROI
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

RUE JEAN MONNET Organisch afval
14 - 6000
CHARLEROI
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

RUE DE L’INDUSTRIE Organisch afval
22 - 1400 NIJVEL

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

Organisch afval
RUE PIERRE
FLAMAND 64 - 1420 Huishoudelijk afval / Restafval
BRAINE-L'ALLEUD PMD
Organisch afval

AVENUE MELINA
MERCOURI - 7000
BERGEN

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

Ophaalfrequentie (aantal
ophalingen/periode of op verzoek)

1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand

Karton

2 x per maand
RUE DES TROIS
BOUDINS 10 - 7000
BERGEN

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Organisch afval

RUE DU JONCQUOIS
116 - 7000 BERGEN

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand

Beschrijving van de plaats van ophaling (locatie,
toegankelijkheid, op straat, buiten, binnen, afmetingen en
beschrijving van de opslagplaats)

Ja, in de garage.
De ophaling gebeurt op straat via de Boulevard Tirou.

De ophaling van de containers gebeurt via de parking
achteraan. De containers staan op die parking.

Parkeerterrein in open lucht, makkelijke toegang

In de inkomhal. Opgelet, toegang via een trap met een
twintigtal treden.
Kade
De ophaling van de containers gebeurt op straat. Een
parking kan onmogelijk de CAE-parking oprijden. Opgelet,
alle containers moeten uitgerust zijn met wieltjes. De
opslagplaats binnen bestaat uit twee lokalen.
Het eerste is 12 m² groot, het tweede 28 m². Totale
opslagoppervlakte binnen: 40 m².
De containers worden geplaatst bij de inrit van de parking
aan de Rue des Arbalestriers.
Ophaling op de parking achteraan. Alle containers moeten
uitgerust zijn met wieltjes. Opslagplaats binnen = 12 m²
gebruikt voor huishoudelijk afval en PMD. Hellend vlak om
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de vuilbakken naar buiten te brengen. De containers voor
papier en karton blijven op de verdiepingen en worden
direct naar de parking achteraan gebracht wegens
plaatsgebrek in het afvallokaal.
PLACE DES
CAPUCINS 1 - 7800
ATH

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Organisch afval

RUE E. BOUCQUEAU Huishoudelijk afval / Restafval
15 - 7100 LA
LOUVIERE
PMD

1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand

RUE DU CHATEAU 49 Organisch afval
- RUE DU REMPART
Huishoudelijk afval / Restafval
7-21 - 7500
DOORNIK
PMD
Karton
Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand

RUE FRAGNEE 2 4000 LUIK
Karton

QUAI DE
COMPIEGNE 55 4500 HUY

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

Organisch afval
AVENUE GODIN
PARNAJON 2 - 4500 Huishoudelijk afval / Restafval
HUY
PMD

2 x per maand
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
1 x per week
2 x per maand

Opslagruimte op het binnenplein achteraan, 4 m²,
ontoegankelijk voor de vrachtwagen, ophaling op straat.
De opslag van gewoon en vertrouwelijk papier en karton
gebeurt in de ondergrondse parking. Er zijn wieltjes nodig
om de containers naar buiten te brengen, opgelet, helling.
De vrachtwagen rijdt niet tot de ondergrondse verdieping
op het afval weg te halen.
Kade
De opslag gebeurt in de ondergrondse parking, er is een
oppervlakte van 9 m² voorbehouden voor de opslag van het
afval. Ophaling vooraan op straat. Opgelet, er is een helling,
de containers moeten uitgerust zijn met wieltjes.
Ja, lokaal in de garage, -2.
Ophaalplaats: voor restval: op de stoep voor de loskade
achteraan de Toren (Jean Golstraat). Voor al het andere
afval: overbrenging via de agent ECOSMART van het afval
van het afvallokaal U 137 (op -1 in de ondergrondse
parking) naar de loskade op de dag van de ophaling. Het
opslaglokaal bestaat uit 2 delen: het deel voor de
vuilbakken met sprinkler, 58,35 m², en het deel met lege
containers, bureau, kast, 86,25 m², zonder sprinkler.
Goederenlift ter beschikking.
PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier. Opslag van de vuilbakken
restafval buiten het gebouw, en vertrouwelijke papier
binnen het gebouw.
PMD-karton en containers restafval op straat, net als de
containers vertrouwelijk papier - opslag op de parking.
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PLACE HOTEL DE
VILLE 10 RATHAUSPLATZ 8 4700 EUPEN1

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Glas

RUE DU COUVENT Organisch afval
32 Huishoudelijk afval / Restafval
KLOSTERSTRASSE 32
PMD
- 4730 SAINT-VITH
Organisch afval

RUE WERSON 2 4960 MALMEDY

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Glas
Organisch afval

RUE DE DISON 134 4800 VERVIERS

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Organisch afval

RUE DES BOURGEOIS Huishoudelijk afval / Restafval
7 - 5000 NAMEN
PMD

RUE DU PALAIS 4 5500 DINANT

Organisch afval
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Organisch afval

RUE COURTEJOIE 17 Huishoudelijk afval / Restafval
- 5590 CINEY
PMD

Organisch afval

AV. DU MONUMENT
25 - 6900 MARCHE Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
EN FAMENNE
Organisch afval

AV. PAUL DELVAUX
Huishoudelijk afval / Restafval
12 - 1340 OTTIGNIES
PMD

1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per maand
Om de 2 weken
Om de 2 weken
Om de 2 weken
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
3 x per week (ma/woe/vr)
3 x per week (ma/woe/vr)
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand
1 x per week
1 x per week
2 x per maand

Kade

De containers worden op straat geplaatst.

De containers worden op straat geplaatst.

Er is een ruimte voorzien links van het onthaal en logistieke
garage voor het vertrouwelijk papier.
Garage, -1
Ophaling via de esplanade
Makkelijke toegang
Op de parking

Op de stoep

Ondergronds + buiten

Parkeerterrein in open lucht, makkelijke toegang
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Organisch afval

PLACE DES FUSILLES
7 - 6700 AARLEN

Huishoudelijk afval / Restafval
PMD
Karton
Glas

1 x per week
1 x per week
2 x per maand
2 x per maand
1 x per week

Ondergrondse kade + buiten

Het handdoekenpapier moet worden ingezameld in de volgende gebouwen:
•

Petite Rue 4 - 6000 CHARLEROI

•

Avenue Melina Mercouri - 7000 BERGEN

•

Rue du Château 49 - Rue du Rempart 7-21 - 7500 DOORNIK

•

Rue de Fragnée 2 - 4000 LUIK

•

Place de l’Hôtel de Ville 10 - RATHAUSPLATZ 10 - 4700 EUPEN

•

Rue J. Werson 2 - 4960 MALMEDY

•

Place des Fusillés 7 - 6700 AARLEN

De ophaling gebeurt op verzoek, dat wordt ingediend op de dag vóór de gewenste ophaling.
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D. Gemiddeld aantal maaltijden per dag in de Fedorest-restaurants

Gemiddeld aantal maaltijden per dag

PETITE RUE 4 - 6000 CHARLEROI

283

AVENUE MELINA MERCOURI - 7000
BERGEN

322

RUE DU CHATEAU 49 - RUE DU
REMPART 7-21 - 7500 DOORNIK

170

RUE FRAGNEE 2 - 4000 LUIK

444

PLACE HOTEL DE VILLE 10 RATHAUSPLATZ 8 - 4700 EUPEN

235

RUE WERSON 2 - 4960 MALMEDY

183

PLACE DES FUSILLES 7 - 6700 AARLEN

247

RUE DES BOURGEOIS 7 - 5000
NAMEN

191
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2.3. Technisch dossier voor de FOD ECONOMIE
A. Hoeveelheid afval per gebouw en per type afval

Papier/karton

202 kg
ADMINISTRATIEF
CENTRUM SAINT-JEAN
BOULEVARD DE LA
SAUVENIÈRE 73-75
4000 LUIK
BUSINESS CENTER
ROUTE DE LOUVAIN-LANEUVE 4
5001 NAMEN

AVENUE MELINA
MERCOURI - BLOK 10
7000 BERGEN

Restafval
De
inzameling
van het
andere afval
wordt
beheerd
door de
beheerder
van het
gebouw. →
Dit valt niet
onder deze
opdracht.

/

381,50 kg

/

Momenteel
1 container
van 1.100 l
met
inzameling 1
x per week

PMD

Glas

389 kg

De
inzameling
van het
andere afval
wordt
beheerd door
de beheerder
van het
gebouw. →
Dit valt niet
onder deze
opdracht.

Geen
informatie

/

/
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B. Beschrijving van de gebouwen

Maken de
houders op
Is er een
de
Wordt de inzameling
afvalsorteercentrum?
verdiepingen
op de verdiepingen
Aantal
Een plaats waar alle
Zo ja, is het
een
Aantal
uitgevoerd door
Aantal
bezetters afval wordt
uitgerust met
afvalsortering
verdiepingen
personeelsleden van
blokken
per
opgeslagen voor de
containers/houders
mogelijk
(totaal)
uw administratie of
gebouw? verwijdering. Zo ja,
die van u zijn?
(papier en
door een externe
waar bevindt het
karton /
firma?
zich?
organisch
afval / PMD /
restval)?
ADMINISTRATIEF
Het
JA behalve
CENTRUM
schoonmaakpersoneel organisch
SAINT-JEAN
zorgt voor de
afval
BOULEVARD DE
1
4
+/- 45
Ja
Nee
inzameling op de
LA SAUVENIÈRE
verdiepingen.
73-75
4000 LUIK
BUSINESS
Het
JA behalve
CENTER
schoonmaakpersoneel organisch
ROUTE DE
zorgt voor de
afval
1
1
+/- 35
Ja
Nee
LOUVAIN-LAinzameling op de
NEUVE 4
verdiepingen.
5001 NAMEN
Het
schoonmaakpersoneel
zorgt voor de
AVENUE MELINA
1
3
+/- 15
Ja
Nee
inzameling op de
MERCOURI JA behalve
verdiepingen.
BLOK 10
organisch
7000 BERGEN
afval

Zijn er
kitchenettes
op de
verdiepingen?
Zo ja, hoeveel
per gebouw?

JA: 3

Nee

JA: 3
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C. Frequentie van de weging

Gebouw en
ophaaladres

Afvaltype

Ophaalfrequentie (aantal
ophalingen/periode of op verzoek)

Beschrijving van de plaats van ophaling (locatie,
toegankelijkheid, op straat, buiten, binnen, afmetingen en
beschrijving van de opslagplaats)

Organisch afval

1 keer per week
Huishoudelijk afval / Restafval

ADMINISTRATIEF
CENTRUM SAINTJEAN
BOULEVARD DE LA
SAUVENIÈRE 73-75 4000 LUIK

PMD
Papier/karton
Glas

2 keer per week
1 keer per week
Op verzoek
1 keer per maand

Gevaarlijk afval (verf, zuren,
oplosmiddelen enz.)

Op verzoek

Piepschuim

Op verzoek

Plastic folies

Op verzoek

PMD wordt op straat gezet.
Ander afval: de containers worden buiten geplaatst op een
plek die bereikbaar is met de vrachtwagen.

Organisch afval

1 keer per week
Huishoudelijk afval / Restafval

BUSINESS CENTER
PMD
ROUTE DE LOUVAINPapier/karton
LA-NEUVE 4 - 5001
NAMEN
Glas

1 keer per week
Om de 2 weken

Op verzoek

PMD wordt op straat gezet. Er wordt een parkeerplaats
voorbehouden voor de vrachtwagen. Het lokaal waar de
containers zijn geplaatst, is open, zodat de BEPmedewerkers er toegang toe hebben.

Op verzoek

Gevaarlijk afval (verf, zuren,
oplosmiddelen enz.)

Op verzoek

Piepschuim

Op verzoek
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Plastic folies

Op verzoek

Organisch afval
1 keer per week
Huishoudelijk afval / Restafval
PMD

AVENUE MELINA
MERCOURI - BLOK
10 7000 BERGEN

2 keer per maand
Om de 2 weken

Papier/karton
Op verzoek
Glas

Wordt doorgegeven bij de kennisgeving van de opdracht.

Op verzoek

Gevaarlijk afval (verf, zuren,
oplosmiddelen enz.)

Op verzoek

Piepschuim

Op verzoek

Plastic folies

Op verzoek

44

2.4. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
A. Hoeveelheid afval per gebouw en per type afval
Gebouwen

Hoeveelheid afval per gebouw en per type afval
Andere types
geproduceerd
afval: (piepschuim,
plastic folie,
batterijen,
gevaarlijk afval,
palletten, ...)

Ophaaladres

(Vertrouwelijk)
papier

Restafval

PMD

Glas

Rue Du Chapitre 1 - 7000 Bergen

9.345 l

52 zakken

Boulevard de la Sauvenière 73 - 4000 Luik

760 l

104 zakken/jaar

52 zakken
52
zakken/jaar

nihil
Bollen in
de stad

/

Compost in de kleine
tuin

JA

Chaussée de Liège 622 - 5100 Jambes

250 kg

20 kg

25 kg

50 kg

NEE

1

1

Place des Fusillés 1 Blok II B - 6700 Aarlen

2.800 l

Petite Rue 4 Bus 8 - 6000 Charleroi

4.580 l

5 kg/jaar

100 kg/jaar

100 kg/jaar

JA

Rue du Miroir 8 - 7000 Bergen

6.500 l

Zakken van de stad

Zakken van de stad

JA

Place des Célestines 22 - 5000 Namen

3.600 l

Rue de Mons 39 - 1400 Nijvel

3.800 l

1.000 kg/jaar

Rue Natalis 49 - 4020 Luik

32.500 l

700 kg/jaar

100 kg/jaar
45
zakken/jaar

Bd. Eisenhower 87 Bus 2 - 7500 Doornik

2.700 l

250 kg

12 kg

2 kg/jaar

35
zakken/jaar
PMDzakken van
de stad

Bollen in
de stad
Bollen in
de stad
Bollen in
de stad

Organisch afval

Handdoekenpapier

ja

JA

5 kg/jaar

Met het restafval

JA

Met het restafval

ja
JA
45

Rue Fernand Houget 6 - 4800 Verviers

2.800 l

50 zakken van 90
l/jaar

30
zakken/jaar

Met het restafval

JA

B. Beschrijving van de gebouwen
Gebouwen

Beschrijving van de gebouwen

Ophaaladres

Aantal
blokken

Aantal
verdiepingen
(totaal)

Aantal
bezetters
per
gebouw?

Is er een
afvalsorteercentrum? Een
plaats waar alle afval wordt
opgeslagen voor de
verwijdering. Zo ja, waar
bevindt het zich?

Rue Du Chapitre 1 - 7000 Bergen

1

2

20

JA

1

Boulevard de la Sauvenière 73 - 4000 Luik

1

1

17

JA

1

Chaussée de Liège 622 - 5100 Jambes

17

JA

1

Restafval

Wekelijks

Place des Fusillés 1 Blok II B - 6700 Aarlen

1

1

8

Petite Rue 4 Bus 8 - 6000 Charleroi

1

1

20

JA

1

Rue du Miroir 8 - 7000 Bergen

1

4

14

Schoonmaaklokaal + kelder

2

Place des Célestines 22 - 5000 Namen

1

2

25

JA

2

Rue de Mons 39 - 1400 Nijvel

1

2

13

NEE

1

Rue Natalis 49 - 4020 Luik

1

1

26

NEE

1

Bd. Eisenhower 87 Bus 2 - 7500 Doornik

1

1

10

NEE

1

Rue Fernand Houget 6 - 4800 Verviers

1

1

13

NEE

1

Zijn er kitchenettes
op de verdiepingen?
Zo ja, hoeveel per
gebouw?
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C. Frequentie van de weging
Gebouwen

Frequentie van de weging

Beschrijving van de plaats van ophaling
(locatie, toegankelijkheid, op straat, buiten,
binnen, afmetingen en beschrijving van de
opslagplaats)

Ophaaladres

Afvaltype

Ophaalfrequentie (aantal
ophalingen/periode of op verzoek)

Rue Du Chapitre 1 - 7000 Bergen

Restafval

Wekelijks

Op straat

Boulevard de la Sauvenière 73 - 4000 Luik

Restafval

Wekelijks

Op straat/kelder

Chaussée de Liège 622 - 5100 Jambes

Externe

Wekelijks

Place des Fusillés 1 Blok II B - 6700 Aarlen

Restafval

Wekelijks

Petite Rue 4 Bus 8 - 6000 Charleroi

ALLE

Wekelijks

Benedenverdieping, beheerd door FOD Financiën

Rue du Miroir 8 - 7000 Bergen

ALLE

2 keer per week

Schoonmaaklokaal

Place des Célestines 22 - 5000 Namen

Restafval

Wekelijks

Voorbehouden lokaal

Rue de Mons 39 - 1400 Nijvel

ALLE

Wekelijks

Straat open lucht

Rue Natalis 49 - 4020 Luik

ALLE

Wekelijks

Straat open lucht

Bd. Eisenhower 87 Bus 2 - 7500 Doornik

ALLE

Wekelijks

Rue Fernand Houget 6 - 4800 Verviers

ALLE

Wekelijks

Straat open lucht
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