
    

FEBELAUTO v.z.w. 
Woluwedal 46 bus 13 – 1200 Brussel – tel : 02/778.64.62 – fax : 02/778.64.12 – info@febelauto.be - www.febelauto.be 

    

Formulier voor de inschrijving van een erkende overbrenger  
en/of vergunde verwerker 

 
Identificatie van de erkende overbrenger/en of vergunde verwerker 

Bedrijf*  

Adres*  

Postcode*  Gemeente*  

Land*  Tel.*  

website  Fax*  

e-mail  

Vergunning*  BTW nr*  

Vergunningsdatum*  Geldigheidsduur*  
 

Identificatie van de afvalstof + EURALCODE 

□ 
Motor/versnellingsbakolie 

13 02 08* □ 
Aircovloeistof 

14 06 01* □ 
Batterijen 

16 06 01* □ 
Katalysatoren 

16 08 01* 

□ 
Remvloeistof 

16 01 13* □ 
Benzine 

13 07 02* □ 
Banden 

16 01 03 □ 
Wrakken 

16 01 06 

□ 
Koelvloeistof 

16 01 14* □ 
Diesel 

13 07 01* □ 
Filters 

16 01 07* □ 
Onderdelen 

16 01 22 

□ 
Ruitensproeivloeistof 

16 01 15 □ Andere :  

 

Eindbestemming van de afvalstof1 

Bedrijf*  

Adres*  

Postcode*  Gemeente*  

Land*  Tel.*  

website  Fax*  

e-mail  
1(deze gegevens zullen door Febelauto vertrouwelijk behandeld worden) 
 

Graad van nuttige toepassing* 

Procédés Verwerkingspercentage* Definitie 

Hergebruik 
……………… % 

Elke handeling waarbij onderdelen of materialen van een afgedankt 
voertuig voor hetzelfde doel worden gebruikt als waarvoor ze initieel 
geconcipieerd werden 

Recyclage 

……………… % 

Het terugwinnen van materialen en grondstoffen, afkomstig van de 
verwerking van afgedankte voertuigen, ofwel in het oorspronkelijk 
productieproces dat aan de basis lag van de afvalstoffen, ofwel in een 
ander productieproces, niet inbegrepen de terugwinning van 
energie.  In dit kader betekent de terugwinning van energie het 
gebruik van brandbare afvalstoffen om energie op te wekken door 
directe verbranding met of zonder andere afvalstoffen, maar met 
terugwinning van warmte. 

Hoofdgebruik als brandstof (R1) ……………… % Vb. cementovens, energiecentrales 

Verbranding op het land (D10) ……………… % Vb. Huisvuilverbrandingsovens 

Storten ……………… % Het storten van afvalstoffen op een daartoe voorziene stortplaats. 

TOTAAL 100           % 

 
 

   Stempel van de overbrenger/verwerker                                                                             Datum :  … / … / …… 
 
Naam : ………………………………………………... 

Functie : ……………………………………………… 

Handtekening : 

 
 
………………………………………………………... 

(*) verplichte velden 
               


