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1 MILIEUHEFFING
Voor het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen is een milieuheffing verschuldigd. Het bedrag
aan milieuheffing is vastgesteld in artikel 46, §1 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Voor het storten van bodemmaterialen geldt in sommige gevallen het verlaagde tarief voor de milieuheffing of
zelfs het nultarief aan milieuheffing. De wetgeving is te consulteren op https://navigator.emis.vito.be.
De tarieven van de milieuheffing zijn vastgesteld in het materialendecreet en worden jaarlijks automatisch
geïndexeerd zonder voorafgaande mededeling of kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. De van toepassing
zijnde tarieven zijn gepubliceerd op de website van de OVAM (www.ovam.be/milieuheffingen).
Bij de wetgeving inzake milieuheffingen hoort ook een lijst met veelgestelde vragen. Die FAQ-lijst wordt steeds
aangevuld.

2 REINIGING VAN BODEMMATERIALEN
Het verlaagde tarief aan milieuheffing voor het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen
afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringsprojecten, grondverzetsprojecten) en het nultarief
voor het storten van asbesthoudende afvalstoffen van afvalstoffen afkomstig van een door de OVAM
goedgekeurd Enhanced Landfill Mining-project wordt enkel toegepast na formele goedkeuring van de OVAM
en nadat de aanvrager heeft aangetoond dat deze afvalstoffen niet reinigbaar of niet recycleerbaar zijn tegen
een redelijke kostprijs. De goedkeuring moet gegeven worden vooraleer de afvalstoffen worden gestort,
verbrand of meeverbrand.
De OVAM zich baseert zich op technische, economische en milieuhygiënische beoordelingscriteria om te
spreken van “onredelijk hoge kosten” voor reiniging.
Bij het kostencriterium wordt een maximum bedrag vastgesteld. Enkel als de reinigingskost onder dit bedrag
ligt, kan een bodem als reinigbaar worden beschouwd. De keuze van deze bovengrens wordt gemotiveerd.
Indien wordt gekozen om de reinigbaarheid mede op basis van de afvalstoffenproductie tijdens het
reinigingsproces te beoordelen, wordt een percentage vastgelegd voor de maximale afvalstoffenproductie. De
keuze van deze bovengrens wordt gemotiveerd.
De grondreinigingscentra beschikken over de technische expertise om te bepalen of een partij verontreinigde
bodemmaterialen marktconform gereinigd kunnen worden. Om deze redenen vraagt de OVAM dat de
sectorvereniging van de bedrijven die actief zijn in de bodesanering (Ondernemers Vereniging
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Bodemsaneerders; OVB) haar adviseert over de partijen bodemmaterialen waarvoor een aanvraag van nietreinigbaarheid ingediend wordt.

3 ADVIES ONDERNEMERS VERENIGING BODEMSANEERDERS
OVB brengt advies uit of de partijen bodemmaterialen reinigbaar zijn. De procedure voor de adviesaanvraag
bij OVB is van toepassing op alle partijen grond ongeacht het volume. Het aanvraagformulier, opgenomen in
bijlage 2, kan u hier downloaden van de website van OVB. Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door
de erkende bodemsaneringsdeskundige of de initiatiefnemer van de werken. Het ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier wordt met bijhorende informatie en gegevens overgemaakt aan het secretariaat van OVB
zijnde OVB, Theodoor Van Rijswijckplaats 7 bus 2 te 2000 Antwerpen – tel. : 03/203 44 00 - fax : 03/232 79 37
– e-mail : info@bodemsaneerders.be.
De OVB hanteert navolgende stappen in haar procedure van advisering:
Volledig en ontvankelijkheid:
 Na ontvangst van het dossier wordt dit gecontroleerd. OVB verplicht zich er toe binnen de 5
werkdagen uitspraak te doen over de gegevens overhandigd door de opdrachtgever. De termijnen
worden automatisch verlengd tijdens de vakantieperiodes met het aantal dagen zoals ze gelden voor
het paritair comité Bouw;
Advies reinigbaarheid / niet-reinigbaarheid:
 Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever geeft OVB
advies over de reinigbaarheid van een partij op basis van de gegevens overhandigd door de
opdrachtgever. De aanvrager wordt direct in kennis gesteld van het advies;
 Indien de aanvraag kadert in de opmaak van een bodemsaneringsproject, wordt een “Voorlopige
advies” afgeleverd. De aanvrager moet in dit geval op het moment van de uitvoering van de werken
een nieuwe aanvraag indienen;
 Het advies:
 De partij of een gedeelte van de partij is reinigbaar;
 De partij of een gedeelte van de partij is niet-reinigbaar;
 Extra onderzoek is nodig om tot een uitspraak te komen;
 Motivatie van het advies;
Extra voorwaarden bij het attest niet-reinigbaarheid:
 Bij onduidelijkheden, kan OVB extra voorwaarden adviseren waaronder de niet-reinigbaarheid geldt;
 Zo kan er aan OVAM geadviseerd worden een gefaseerde ontgraving op te leggen, waarbij de
uitspraak beperkt wordt tot een bepaald tonnage dat uitgegraven is en waarbij er nog geen uitspraak
gebeurt over het tonnage dat nog niet ontgraven is;
 Tevens kan aan OVAM geadviseerd worden dat de ontgraving dient te gebeuren onder begeleiding van
een erkend bodemsaneringsdeskundige die tijdens de ontgraving toeziet op de correcte scheiding
tussen reinigbare en niet reinigbare grond en de niet-reinigbaarheid toetst en een verslag opmaakt.
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3.1 BIJKOMEND ONDERZOEK:
Indien OVB, na bestudering van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever, oordeelt dat extra
onderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager hiervan binnen de 5 werkdagen op de hoogte gebracht.
Het extra onderzoek zal in eerste instantie uit een onderzoek ter plaatse van de ontgraven of uit te graven
bodemmaterialen bestaan, uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige die in opdracht van OVB
is aangesteld. Na deze visuele controle, kan het mogelijk zijn dat er wastesten worden uitgevoerd.
Binnen de 20 werkdagen na de uitspraak dat extra onderzoek noodzakelijk was, geeft OVB een advies voor het
dossier. De aanvrager wordt direct in kennis gesteld van het advies:
De partij is reinigbaar;
De partij is niet-reinigbaar.
De motivatie, inclusief de rapportage van de uitgevoerde testen, vormt onderdeel van het advies.

3.2 GEBRUIK VERKLARING NIET-REINIGBAARHEID:
Het advies van OVB wordt steeds toegevoegd bij de aanvraag om het tarief verlaagde milieuheffing voor de
levering van een partij niet reinigbare bodemmaterialen op een stortplaats te bekomen.
Indien van toepassing kan een advies als bijlage bij het technisch verslag worden opgenomen.
Een voorlopig advies kan toegevoegd worden als bijlage bij het bodemsaneringsproject.

4 AANVRAAG VAN HET VERLAAGDE TARIEF BIJ OVAM
Een aanvraag wordt ingediend bij de team reststromen van de afdeling materialenbeheer van OVAM, via een
aanvraagformulier met bijbehorende bewijsstukken. Het aanvraagformulier wordt volledig en correct ingevuld
en alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd. De bijlagen die gevraagd kunnen worden zijn opgesomd
onder rubriek 23 van het aanvraagformulier voor het verlaagde tarief aan milieuheffing. Bijlagen zijn:
het aanvraagdossier en de verklaring 'niet-reinigbare grond' afgeleverd door de werkgroep OVB–
grondreinigingscentra. Deze verklaring vraagt u op voorhand bij de ondernemersvereniging
bodemsaneerders - kortweg OVB. Voor meer informatie over deze aanvraagformaliteiten en de procedure
kunt u terecht bij OVB Centraal;
het rapport van de beoordeling van de reinigbaarheid van de grond door middel van het
beslisondersteunend systeem (BOS) dat VITO ontwikkelde in opdracht van OVAM. Het is een expertsysteem
waarmee u snel kan bepalen of partijen bodemmaterialen al dan niet reinigbaar zijn. Het
beslisondersteunend systeem (BOS) vind je terug op de emis-website onder het adres
http://www.emis.vito.be/bos/;
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de nodige elementen bevatten waaruit duidelijk blijkt dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan. Een
toelating van de OVAM tot het toepassen van het nultarief of het verlaagde tarief voor milieuheffing voor
het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties doet
geen afbreuk aan de acceptatiecriteria van de desbetreffende stortplaats en/of verbrandingsinstallatie.
De goedkeuring van de OVAM voor de toepassing van het verlaagd tarief aan milieuheffing zal een aantal
voorwaarden opleggen zoals tonnage, bestemming en termijn. Om te vermijden dat de in de goedkeuring
opgenomen termijn en/of hoeveelheid afvalstoffen worden overschreden, moet u tijdig een nieuwe aanvraag
indienen.
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BIJLAGE 1 - AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLAAGDE
TARIEF AAN MILIEUHEFFING

Aanvraag van het verlaagde tarief van de
milieuheffing
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Afdeling Bodembeheer
Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN
Tel. 015 284 284 ‒ Fax 015 284 275
Website: www.ovam.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u het verlaagde tarief van de milieuheffing aanvragen voor het storten, verbranden of mee verbranden van
afvalstoffen die afkomstig zijn van bodemsaneringsoperaties.
Waar vindt u meer informatie?
Meer informatie vindt u in de Code van goede praktijk voor de reinigbaarheid van bodemmaterialen U kunt ook surfen naar
www.ovam.be/verlaagdeheffing

Gegevens van de opdrachtgever
1

Wie is de opdrachtgever van de bodemsaneringsoperatie?
voor- en achternaam
rechtspersoonlijkheid
natuurlijk persoon
contactpersoon
straat en nummer
postnummer en
gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

rechtspersoon

Gegevens van het perceel of de percelen
2

Op welke locatie wordt de bodemsaneringsoperatie uitgevoerd?
Bij de ligging van het perceel vult u de straat en het huisnummer in. Als u geen adres voor het perceel kunt opgeven, geeft u de ligging
van het terrein op aan de hand van de lambertcoördinaten, de kadastrale gegevens of op een andere duidelijke manier.

ligging van het perceel (straat en huisnummer of andere aanduiding)
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(deel)gemeente
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Details van de aanvraag
3

Kruis hieronder het type aanvraag aan.
een nieuwe aanvraag. Ga naar vraag 7.
de uitbreiding van een al goedgekeurde aanvraag. Ga naar vraag 4 en daarna naar vraag 5.
de verlenging van een al goedgekeurde aanvraag. Ga naar vraag 4 en daarna naar vraag 6.
een nieuwe aanvraag nadat een eerdere aanvraag werd afgekeurd. Ga naar vraag 4 en daarna naar vraag 7.

4

Vul hieronder de datum en de referentie in van de reactie van de OVAM op uw vorige aanvraag.
Als u een al goedgekeurde aanvraag wilt uitbreiden, gaat u daarna naar vraag 5.
Als u een al goedgekeurde aanvraag wilt verlengen, gaat u daarna naar vraag 6.
Als u een nieuwe aanvraag wilt indienen nadat een eerdere aanvraag werd afgekeurd, gaat u daarna naar vraag 7.

datum

dag

maand

jaar

referentie
5

Kruis hieronder aan wat op de uitbreiding van de al goedgekeurde aanvraag van toepassing is.
Het voorwerp van deze aanvraag is identiek aan het voorwerp van de vorige aanvraag, maar het tonnage is veranderd.

Vul hieronder het tonnage afvalstoffen in dat extra zal worden afgevoerd en geef een motivatie waarom
het tonnage afvalstoffen vergroot is. Ga daarna naar vraag 20.
extra afgevoerd tonnage
ton
motivatie
Deze aanvraag verschilt grondig van de vorige aanvraag.

Vul het formulier in voor de nog te storten, te verbranden of mee te branden afvalstoffen. Ga daarna naar
vraag 7

6

Motiveer waarom de bodemsaneringsoperatie niet binnen de geplande termijn kon worden uitgevoerd
waardoor de al goedgekeurde aanvraag moet worden verlengd.
Ga daarna naar vraag 20.
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7

Kruis hieronder het type van bodemsaneringsoperatie aan.
bodemsaneringswerken in het kader van een conform verklaard (beperkt) bodemsaneringsproject.

Vul hieronder de gegevens in van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject. Ga
daarna naar vraag 9.

datum

dag

maand

jaar

referentie
voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen.

Vul hieronder de gegevens in van de goedkeuring door OVAM van die voorzorgsmaatregelen of
veiligheidsmaatregelen. Ga daarna naar vraag 8.
datum

dag

maand

jaar

referentie
Grondverzet.
Voeg bij deze aanvraag een representatief analyseverslag en een gedetailleerde beschrijving van de oorsprong en het voorkomen
van de verontreinigde partij. Ga daarna naar vraag 8.

8

Werd er voor het terrein waarop de bodemsaneringsoperatie plaatsvindt al een oriënterend en/of
beschrijvend bodemonderzoek ingediend bij de OVAM?
ja. Vul hieronder de gegevens in van het meest recente bodemonderzoek.
titel van het onderzoek
datum

dag

maand

jaar

voor- en achternaam van de
bodemsaneringsdeskundige
nee

9

Geef hieronder een omschrijving van de aard en de hoeveelheid (tonnage) van de afvalstoffen (per fractie),
afkomstig van de desbetreffende bodemsaneringsoperatie, die worden gestort of verbrand.
De OVAM geeft alleen een goedkeuring op basis van een geraamd tonnage. Volumes worden niet toegekend.

verwerking
gestort
verbrand
aard
hoeveelheid
omschrijving
10 Is de verontreiniging die aanleiding geeft tot de bodemsaneringsoperatie, ontstaan voor 1 januari 1990?
ja
nee
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11 Zijn de afvalstoffen afkomstig van een uitgraving?
ja. Ga naar vraag 12.
nee. Ga naar vraag 14.

12 Is afgraven en storten of verbranden de enige bodemsaneringstechniek die mogelijk of financieel haalbaar is?
ja. Vermeld hiernaast de reden.
nee. Geef hiernaast de mogelijke alternatieven.

13 Wordt verontreinigde grond gestort of verbrand?
ja. Voeg bij deze aanvraag het dossier en de verklaring van niet-reinigbaarheid, afgeleverd door de werkgroep
OVB - grondreinigingscentra en het rapport van de beoordeling van niet-reinigbaarheid door middel van het
beslissingsondersteunend systeem van VITO.
nee

14 Vul hieronder de gegevens in van de bodemsaneringsdeskundige die belast is met de leiding van de
bodemsaneringsoperatie.
voor- en achternaam
contactpersoon
straat en nummer
postnummer en
gemeente
15 Vul hieronder de gegevens in van de aannemer die belast is met de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie.
voor- en achternaam
contactpersoon
straat en nummer
postnummer en
gemeente
16 Vul hieronder de gegevens in van de persoon die belast is met de ophaling en de afvoer van de afvalstoffen,
afkomstig van de bodemsaneringsoperatie.
voor- en achternaam
contactpersoon
straat en nummer
postnummer en
gemeente
17 Vul hieronder de gegevens in van de vergunde stortplaats of oven, gelegen in het Vlaamse Gewest, waar de
afvalstoffen zullen worden gestort, verbrand of mee verbrand.
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Bij de naam van de stortplaats moet u de gegevens van de stortplaats zelf invullen, niet die van de maatschappelijke zetel van de
exploitant. De categorie hoeft u alleen in te vullen voor afvalstoffen die gestort worden.
verwerking
gestort
verbrand

naam van de stortplaats
straat en nummer
postnummer en
gemeente
categorie

18 Is er voor de verontreinigde bodem al een milieuheffing betaald?
ja. Vul hieronder in wie de milieuheffing heeft betaald?
Voeg een kopie van het aangifteformulier bij deze aanvraag.

nee

19 Kruis hieronder de manier aan waarop de afvalstoffen, afkomstig van de bodemsaneringsoperatie, worden
verwerkt.
Voeg bij deze aanvraag een representatief analyseverslag waaruit blijkt dat aan alle aanvaardingscriteria is voldaan.
categorie 3 – stortplaats (inerte afvalstoffen).

Zijn de afvalstoffen breekbaar?
ja
nee. Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde breekinstallatie.

Zijn de afvalstoffen zeefbaar?
ja
nee. Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde zeefinstallatie.
categorie 2 – stortplaats (huishoudelijke afvalstoffen).

Kruis hieronder aan om welk soort afval het gaat. Voeg bij deze aanvraag een bewijs van aanvaarding door de
vergunde stortplaats.
ander afval dan grond
verontreinigde grond
grond met afvalstoffen. Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde zeefinstallatie.
categorie 1 – stortplaats (industriële afvalstoffen).

Kruis hieronder aan om welk soort afval het gaat. Voeg bij deze aanvraag een bewijs van aanvaarding door de
vergunde stortplaats en in voorkomend geval een afschrift van de toestemming tot afwijking van de parameter gloeiverlies (TOC).
ander afval dan grond
verontreinigde grond
grond met afvalstoffen. Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde zeefinstallatie.
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verbranding of meeverbranding. Voeg bij deze aanvraag een bewijs waaruit blijkt dat de afvalstoffen voldoen aan de acceptatie
criteria van de vergunde inrichting voor verbranding of meeverbranding.

20 In welke periode zal de bodemsaneringsoperatie waarbij de afvalstoffen zullen ontstaan, worden uitgevoerd?
begindatum

dag

maand

jaar

duur
Bij te voegen bewijsstukken
21 Verzamel alle bewijsstukken die u voor beantwoording van vraag 7, 13, 18 en 19 eventueel bij deze aanvraag moet voegen.
22 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij deze aanvraag hebt gevoegd.
voor grondverzet: een detailleerde beschrijving van de oorsprong en het voorkomen van de verontreinigde partij (vraag 7)
het dossier en de verklaring van niet-reinigbaarheid, afgeleverd door de werkgroep OVB – grondreinigingscentra (vraag 13)
het rapport van de beoordeling van niet-reinigbaarheid door middel van het beslissingsondersteunend systeem van VITO (vraag
13)
een kopie van het aangifteformulier milieuheffing (vraag 18)
een representatief analyseverslag waaruit blijkt dat aan alle aanvaardingscriteria van de stortplaats of verbrandingsinstallatie is
voldaan (vraag 19)
een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde breek- of zeefinstallatie (vraag 19)
een bewijs van aanvaarding door de vergunde stortplaats/inrichting voor verbranding of meeverbranding (vraag 19)
een afschrift van de toestemming tot afwijking van de parameter gloeiverlies (TOC) (vraag 19)
een bewijs waaruit blijkt dat de afvalstoffen voldoen aan de acceptatie criteria van de vergunde inrichting voor verbranding of
meeverbranding (vraag 19)

Ondertekening door de opdrachtgever en de erkende bodemsaneringsdeskundige
23 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat ik deze aanvraag, die 5 pagina's beslaat, en de bijlagen bij deze aanvraag, naar waarheid en zonder voorbehoud heb
ingevuld en dat ik geen relevante informatie heb achtergehouden.

datum

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en
achternaam
functie
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BIJLAGE 2 - SUBADVIES OVB - AANVRAAG VERKLARING NIETREINIGBARE PARTIJ BODEMMATERIAAL
In te vullen door de aanvrager:
Datum aanvraag:
Kenmerk aanvrager
Naam :
Adres :
Contactpersoon:
Telefoon:

………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………….. e-mail: …………………………………………………

Hoedanigheid aanvrager
□ bouwheer/eigenaar
□ bodemsaneringsdeskundige
□ aannemer
□ TOP/CGR
□ andere ………………………………………………………………
Aanvraag gebeurt in het kader van :
□ Uitvoering bodemsaneringswerken
□ Uitvoering grondverzet
□ Opmaak bodemsaneringsproject (BSP)
□ Opmaak Technisch verslag
□ Civieltechnische werken in uitvoering (verontreiniging niet gekend bij voorgaande onderzoeken)
□ Andere : ……………………………………………………………………………………………………
Herkomst partij
Projectnaam :
Adres :

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Partijgrootte in ton:

…………………………… ton

Is er in het werk ook reinigbare bodem aanwezig ? :
Zo ja, specificeer de grootte orde van de volledige partij:

Ja/Nee
………………………… ton

Hoedanigheid van de partij op heden:
□ de bodem moet nog ontgraven worden
□ de bodem is reeds ontgraven en tussentijds gestockeerd op de werf
□ de bodem is reeds ontgraven en in tussentijdse opslag geplaatst bij een daartoe vergund centrum
Werd/wordt er begeleiding voorzien bij de ontgraving van de partij?
JA/Nee
Motivering : ………………………………………………………………………………………………………………………
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Werd er voor deze locatie reeds een aanvraag niet-reinigbaarheid aangevraagd?
Zo ja, voeg kopie van de eerdere beslissing toe:
bijlage ………………….

JA/Nee

Voor waar en echt verklaard,
Naam+ handtekening aanvrager
Gegevens verplicht bij de aanvraag te voegen (verwijs naar bijlages):
Checklist
1.
Historiek van de site (max. 1A4)
Korte beschrijving van de huidige en voormalige activiteiten op het terrein
2.
Oorzaak van de verontreiniging: (max. 1A4)
Korte beschrijving van de oorzaak en de aangetroffen verontreinigingsparameters
3.
Plan met de exacte locatie van de niet-reinigbare bodem
- duidelijke identificatie van de ligging van de partij en exacte identificatie van de boringen
(incl. eventuele boorstaten) waarop de toegevoegde analyses betrekking hebben
4.
Analyseresultaten
Minstens SAP-pakket grondverzet + verdachte parameters.
Kopie van de analyseresultaten verplicht toe te voegen..
Minimaal 1 analyse / 1.000 ton bodemmateriaal
Indien op locatie ook reinigbare bodemmaterialen aanwezig:
Overzichtstabel toevoegen van de andere representatieve stalen .
5.
Textuur:
□ zand
□ leem
□ klei
□ assen
□ slakken
□ homogeen/heterogeen
□ andere……………………………………………………………………………..
Bij elke aanvraag moet 1 analyse / per 1000 ton bodemmateriaal op textuur uitgevoerd
worden (organisch stofgehalte, fractie < 2µm en granulometrische gegevens (minstens 40
µm, 50 µm, 63µm, 2mm, 4mm en >50mm).
Boorprofielen toe te voegen uit bodemonderzoeken
6.
Indien het stortmateriaal betreft
Toevoegen resultaten van de identificatieproef uitgevoerd op de fractie > 4 mm bijgevoegd
te worden (cfr. NBN EN 933-11, CMA/2/II/A.22)
Verplicht foto’s toe te voegen proefsleuven of uitgevoerde boringen
7.
Indien het asbesthoudend materiaal betreft
Toevoegen resultaten van de kwantitatieve identificatieproef (cfr. CMA/2/II/C.2
of CMA/2/II/C.3)
Verplicht foto’s toe te voegen proefsleuven of uitgevoerde boringen

BIJLAGE
……………
……………
……………

……………

……………

……………
……………□
……………□
……………□
……………□
……………□

In te vullen door OVB:
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Dossiernummer:
Ontvankelijkheid aanvraag:
Dienen er extra gegevens aangevraagd te worden?
Zo ja, specificeer (bovenstaande punten vermelden volstaat)
Representatief mengstaal (min. 10 kg) aan te vragen ter verificatie?
ANTWOORD versturen op datum

20.12.2018

Ja/nee
Ja/nee

Ja / Nee
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