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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

UITTREKSEL VAN HET REGISTER 
 

erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen 
 
 
 

Conform het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 
2016 betreffende het beheer van afvalstoffen 

 
 

 
Bevoegde overheid :  Leefmilieu Brussel 
 Afdeling vergunningen en partnerschappen 
 THURN & TAXIS-site 
 Havenlaan 86C – bus 3000 
 1000 Brussel 
 
 Tel. : 02/775 75 44 – Fax : 02/775 77 72 
 e-mail : permit_agr@leefmilieu.brussel  
 
De volledige en geactualiseerde lijst is beschikbaar op de internetpagina van Leefmilieu Brussel: 
www.leefmilieu.brussels  
 
Elke wijziging van één van de elementen van dit uittreksel moet onmiddellijk aan Leefmilieu Brussel 
gemeld worden. 
 
  

mailto:permit_agr@leefmilieu.brussel
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0001
http://www.leefmilieu.brussels/
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Gegevens van de erkenning 

 
Erkenningsdossier: N° AGR/CNC-DD/001634628 
 
Erkenning geldig van 07/05/2019 tot 07/05/2022. 
 
 

Gegevens van de erkende onderneming 

 
TRANSPO DANIËLS  
Ondernemingsnummer: 0434002051 
 
Maatschappelijk zetel: 
Jeugdlaan, 239 
3550   HEUSDEN-ZOLDER 
BELGIE 
 
Adres opgenomen in de lijst van de erkende ondernemingen die gepubliceerd wordt op de website van 
Leefmilieu Brussel: 
Jeugdlaan, 239 
3550   HEUSDEN-ZOLDER 
BELGIE 
 

Contactpersoon 

 
Mijnheer Jens JOUCK 
Jeugdlaan, 239 
3550   HEUSDEN-ZOLDER 
BELGIE 
 
Telefoon: 011/313229 
e-mail: judith@dssv.be; jens@dssv.be 
 
Communicatiewijze: per briefwisseling 
 

Activiteit 

 
Inzamelaar, handelaar en makelaar van ondervermelde gevaarlijke afvalstoffen 
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Toegelaten afvalstoffen 

 
De erkenning is enkel geldig voor de verzameling van volgende afvalstoffen: 
Groepen van niet gevaarlijke afvalstoffen  
 

Groep Code Beschrijving 

 06 01 02* zoutzuur  

 06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur  

 06 02 04* natrium- en kaliumhydroxide  

 06 02 05* overige basen  

 06 04 05* afval dat andere zware metalen bevat  

 07 01 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen  

 07 01 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen  

 07 01 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen  

 07 05 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen  

 07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen  

 09 01 01* ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water  

 11 01 05* beitszuren  

 11 01 07* basen gebruikt voor beitsen  

 11 01 09* slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten  

 11 01 11* waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten  

 11 01 98* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

 13 08 99* niet elders genoemd afval  

 14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen  

 19 02 11* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat  

 
 
 

Deskundigheden 

 
Aangeduide persoon met voldoende kennis van de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer: 
Jens JOUCK 
 
Aangeduide persoon met voldoende kennis van de eigenschappen en gevaren van de afvalstoffen, over 
de geschikte verpakking en de bijhorende veiligheidsvoorschriften inclusief tijdens het vervoer:  
Wim TESSENS 
 
 

Onderaannemers 

 
Het vervoer van de gevaarlijke afvalstoffen mag niet aan onderaannemers worden toevertrouwd. 
 
 
 


