
 

Suez behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen ten allen tijde worden geraadpleeg d 
op de website www.suezbelgium.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren. 
Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst SUEZ naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen 
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:  
• voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;  
• voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van 
afvalstoffen opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen; 
• voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 
met inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wi jzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens 
wijzigingen. 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

 

 

  

 

gebruikt frituurvet en – 

olie  

van dierlijke en/of 

plantaardige 

oorsprong  

(ISCC–EU 

gecertificeerd) 

 Registratienummer OVAM - SBN 50396 - SBW 40756 

 De afvalstof bestaat enkel uit gebruikte dierlijke en/of plantaardige frituuroliën en -vetten 

 De afvalstof mag geen vreemde materialen bevatten zoals vloerveegsel, stenen, hout, lompen, 

plastics, ... 

 De afvalstof is niet verontreinigd met chemicaliën of andere afvalstoffen zoals solventen, 

minerale olie (motorolie), verf, inkt, … 

 In bijlage het document waarin u verklaart dat de frituuroliën en -vetten van uitsluitend 

gebruikte dierlijke en/of plantaardige oorsprong zijn. Dit document dient u ondertekend terug 

te bezorgen vóór de 1ste afhaling 

 Bij het niet voorhanden zijn van dit document valt de verwerking van de frituuroliën en -vetten 

onder niet-ISCC gecertificeerde frituuroliën en dus aan een ander tarief 

 

 ISCC SUEZ:  

 Name and address of the recipient: SUEZ R&R BE North - Lilsedijk 19 - 2340 Beerse 

 Certification system: ISCC EU - Certificate number: EU-ISCC-Cert-DE110-75150190 - Type of 

material: UCO (entirely or partly of animal origin) 

 GHG emission: "Use of total default value" 

 Country of origin: Belgium 

 ISCC W/R process applied 
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