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Informatiesessies over de certificering en de
traceerbaarheid van de gronden in Wallonië

          

Op 1 november 2019 zal het nieuwe regelgevingskader met betrekking tot het beheer

en de traceerbaarheid van de gronden in Wallonië van kracht worden. Hiervoor zal de

vzw WALTERRE, die door de Waalse regering werd aangesteld tot concessiehouder,

instaan voor de certificering en de traceerbaarheid van de gronden vanaf hun site van

origine tot hun hergebruik, desgevallend via behandelingscentra, sites voor tijdelijke

opslag of hergroeperingen van gronden.

Er worden zes informatiesessies georganiseerd om op een didactische en

operationele wijze de werking van de verschillende procedures en het beheer van de

verrichtingen via het informaticaplatform van het nieuwe certificerings- en

traceerbaarheidssysteem toe te lichten.

ROADSHOW OVERAL IN WALLONIË! 

Namen
Dinsdag 24 september 

Luik

Dinsdag 1ste oktober

Libramont
Vrijdag 4 oktober

Bergen
Dinsdag 8 oktober

Verviers
Dinsdag 15 oktober

Court-Saint-Etienne
Vrijdag 18 oktober

Programme

14u00  – Onthaal met koffie

14u20  – Inleiding door de vzw WALTERRE

14u30  – Regelgeving: wettelijk kader met betrekking tot het beheer en de traceerbaarheid van

de gronden

15u00 – Procedures: controlecertificaat kwaliteit van de gronden, vervoersdocumenten,

documenten voor het samenbrengen van gronden, enz.

15u45  – Praktisch: software WALTERRE voor het dossierbeheer

16u15  – Vragen en antwoorden

16u45  – Networking

Inschrijvingen

Gratis maar verplichte inschrijving voor de openbare en particuliere opdrachtgevers, architecten,

landmeters, bouwbedrijven, transportbedrijven, hergroeperings- en/ of behandelingscentra,

stortplaatsen, ... via het formulier of via het e-mailadres: inscription@walterre.be 

► Er zullen specifieke vormingen georganiseerd worden voor de bodemexperts en

studiebureaus samen met het ISSeP op donderdag 11 oktober en woensdag 16 oktober.

Verdere informatie zal vanaf 26 augustus beschikbaar zijn op de websites van het

l'ISSeP en WALTERRE of via Simon GARZANITI s.garzaniti@issep.be

► Opgelet! De infosessies zullen in het Frans doorgaan + simultaanvertaling in het

Duits op dinsdag 15 oktobers in Verviers. 

No Show Fee: € 75 (excl. btw)

Inschrijven/ uitschrijven kan tot uiterlijk een week vóór de sessie.

Ik schrijf me in

 

 

vzw WALTERRE

www.walterre.be - info@walterre.be - communication@walterre.be

Rue de la platinerie, 12/Z

7340 COLFONTAINE 

Deze e-mail werd verstuurd naar .

Klik hier om uit te schrijven.
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