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Kwaliteit gerecycleerde granulaten – probleem?

Hoeveelheid gecertificeerde gerecycleerde granulaten 2016:
 ca.16,5 miljoen ton
 ca. 300 gecertificeerde productie-eenheden

Probleem kwaliteit?
➢ asbest   > 1 miljoen ton verontreinigd met asbest
➢ fysische verontreiniging 
➢ chemische verontreiniging

SLEUTEL = ACTIE AAN DE BRON



Acceptatiebeleid LMRP vs HMRP

LMRP = laag milieurisicoprofiel puin. Puin waarvan er garanties zijn over de herkomst (en bijgevolg de 
milieuhygiënische kwaliteit) van het puin. Het risico dat de gerecycleerde granulaten vervuild zijn 
(fysisch, milieuhygiënisch) is beperkt (laag) doordat de herkomst van het puin gewaarborgd is.  Dit puin 
kan in een continu proces verwerkt worden en de controle op de milieuhygiënische kwaliteit kan 
beperkt worden tot enkele kritische parameters.

HMRP = hoog milieurisicoprofiel puin. Puin waarvan er onvoldoende garanties zijn over de herkomst of 
de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. De 
verschillende stromen moeten apart behandeld worden en de gerecycleerde granulaten moeten per 
1000 m³ uitgekeurd worden. De volledige parameterlijst van Vlarema moet gecontroleerd worden.

1. Acceptatiebeleid EHR



Acceptatiebeleid LMRP vs HMRP

LMRP
 minder controle noodzakelijk (cfr. huidige werking)

HMRP
 complexere acceptatie en verwerking
 Hogere kostprijs

INCENTIVE VOOR SELECTIEVE SLOOP

1. Acceptatiebeleid EHR



Kunnen door de breker als LMRP aanvaard worden:

• puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen
aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie;

• puin afkomstig van infrastructuurwerken aangeleverd met een verwerkingstoelating van 
een erkende sloopbeheerorganisatie;

• puin van sorteerinrichtingen waarvoor kan aangetoond worden dat het voldoet aan het 
kwaliteitsborgingsysteem

• gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van 
afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie conform Vlarema.

• … 

2. Acceptatievoorwaarden LMRP - EHR



3. Tracimat: attestering selectieve sloop

Uit dit attest kan de breker afleiden of het puin aanvaard kan worden als 

“laag milieurisico” (LMRP)

Garanties over de herkomst 

(afkomstig van selectieve sloop, op basis van een kwaliteitsvolle 
sloopinventaris, waarbij gevaarlijke stoffen correct werden verwijderd)

SLOOPATTESTVERWERKINGSTOELATING



Tracimat vzw

• Opgericht augustus 2014

• Erkend sinds 24 augustus 2017

• Leden: Confederatie Bouw, CASO, FPRG en ORI



Tracimat – Ketenzorgsysteem voor B&S-afval



VOORBEREIDING WERKEN

Sloopopvolgingsplan

deskundige tracimat verwerker 
(breker)

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte

aannemer

Kwaliteitsborgingsysteem voor selectieve sloop

KARAKTERISATIE & 
INVENTARISATIE

CONTROLE KWALITEIT

Sloopopvolgingsplan – wat?
• Sloop- en asbestinventaris
• Aanbevelingen voor de selectieve sloop

Sloopopvolgingsplan – wie?
• Deskundige
• Neutrale partij, onafhankelijk van sloper 

en breker; aangesloten bij 
sloopbeheerorganisatie



deskundige tracimat verwerker 
(breker)

UITVOERING WERKEN

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating

aannemer

Kwaliteitsborgingsysteem voor selectieve sloop

Acceptatie LMRP

Sloopattest

Ontvangstbevestiging

SLOOPOPVOLGING, TRACERING 
EN ATTESTERING

-
(1) Controle op correcte 
verwijdering van gevaarlijke 

afval 
(2) Tracering materialen die 

vrijkomen bij sloop

Meer garanties over kwaliteit 
van aangeleverde puin

aanvraag

aanvraag



VOORBEREIDING WERKEN

Sloopopvolgingsplan

deskundige tracimat verwerker 
(breker)

Conformiteitsattest

sloopbestek 
/ offerte

UITVOERING WERKEN

aannemer

Kwaliteitsborgingsysteem voor selectieve sloop

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating Acceptatie LMRP

Sloopattest

Ontvangstbevestigingaanvraag

aanvraag

Standaardprocedure

(1) uitgebreide procedure gebouwen
➢Gebouwen met een bouwvolume > 1.000 m³
➢Bruggen en tunnels 

(2) vereenvoudigde procedure overige gebouwen
(3) procedure voor infrastructuurwerken

BETROKKEN 
ACTOREN



VOORBEREIDING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak

voorbereiding van de werf

Voorbereiding van de werf

1. conformverklaard sloopopvolgingsplan

 De conformiteitsverklaring kan ook aanvullende  
voorwaarden en/of uitvoeringsbepalingen
vermelden die tijdens de uitvoering van de werken 
nageleefd dienen te worden

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte



VOORBEREIDING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak

voorbereiding van de werf

Voorbereiding van de werf

1. conformverklaard sloopopvolgingsplan

2. aanstellen ‘sloopverantwoordelijke’

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte



VOORBEREIDING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak

voorbereiding van de werf

Voorbereiding van de werf

1. conformverklaard sloopopvolgingsplan

2. aanstellen ‘sloopverantwoordelijke’

3. opmaak van een sloopplan
- werkplan: fasering sloopwerken, planning, 

inzameling afvalstoffen, werkplan asbest, …
- veiligheidsplan

 uitgebreide procedure: te bezorgen aan deskundige

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte



UITVOERING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak
melding start der werken

Melding start der werken: 
- min. 24u vóór start
- planning sloop- en afbraakwerken
- wie voert werken uit

➢ asbestverwijderingswerken 
(werkplan, melding werken, …)
➢ ontmanteling
➢ …

- deskundige aangesteld?

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating

Sloopattest

aanvraag

aanvraag

Ontvangstbevestiging



UITVOERING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak
melding start der werken

Melding start der werken: 
- min. 24u vóór start
- planning sloop- en afbraakwerken
- wie voert werken uit

➢ asbestverwijderingswerken 
(werkplan, melding werken, …)
➢ ontmanteling
➢ …

- deskundige aangesteld?

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating

Sloopattest

aanvraag

aanvraag

OntvangstbevestigingONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN melden!
Indien in de loop van een project nieuwe, belangrijke informatie over de sloopmaterialen 
aan het licht komt, dient de uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dit onmiddellijk te 
melden aan de vzw Tracimat, de bouwheer, en (indien van toepassing) de deskundige



UITVOERING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak
melding start der werken

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating

Sloopattest

aanvraag

aanvraag

Ontvangstbevestiging

Rol sloopverantwoordelijke
- begeleiding selectieve sloopwerken

➢ respecteren sloopplan
➢ coördinatie afvoer gevaarlijke afval 

en storende stoffen
➢ coördinatie afvoer puin naar breker

- communicatie met deskundige, Tracimat 
en opdrachtgever

- tijdig nodige aanvragen/meldingen 
➢ verwerkingstoelating
➢ melding onvoorziene zaken
➢ …



UITVOERING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak
melding start der werken

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating

Sloopattest

aanvraag

aanvraag

Ontvangstbevestiging

Rol sloopverantwoordelijke
- begeleiding selectieve sloopwerken

➢ respecteren sloopplan
➢ coördinatie afvoer gevaarlijke afval 

en storende stoffen
➢ coördinatie afvoer puin naar breker

- communicatie met deskundige, Tracimat 
en opdrachtgever

- tijdig nodige aanvragen/meldingen 
➢ verwerkingstoelating
➢ melding onvoorziene zaken
➢ …

WERF- en AFVALSTOFFENREGISTER



UITVOERING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak
melding start der werken

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating

Sloopattest

aanvraag

aanvraag

Ontvangstbevestiging

Melding einde werken

 ontvangstbevestiging
terugkoppeling met breker: 

- ontvangen puinstromen
- hoeveelheden  
- hoe geaccepteerd?

 sloopattest
ten laatste 30 dagen na einde werken

- afvalstoffenregister:
gevaarlijk afval? storende stoffen?

- puinstromen: LMRP?

 kopie sloopattest bezorgen aan
opdrachtgever/bouwheer



SLOOPOPVOLGINGSPLAN SLOOPOPVOLGING  

Benaming afvalstof
EURAL 
code

totale geraamde 
hoeveelheid

status 
verwijdering

voorziene 
bestemming

werkelijke 
bestemming

afgevoerde 
hoeveelheid

afvalstoffenhande
ling

attest 
beschikbaar 
(ja/nee)

Inerte afvalstoffen

Niet-steenachtige, niet-gevaarlijke afvalstoffen

gloeilampen 26 stuks
volledig 
verwijderd

Casier

AEEA: apparatuur vrij van 
gevaarlijke afvalstoffen 17 stuks

volledig 
verwijderd

Casier 303,3 ton recyclage jametaalafval: aluminium 2,22 ton
volledig 
verwijderd

metaalafval: gemengd 
metaalafval 0,5 ton

volledig 
verwijderd

metaalafval: ijzer en staal 83,29 ton
volledig 
verwijderd

cellenbeton 196,92 ton
volledig 
verwijderd EKP EKP 256,44 ton recyclage ja

hout: behandeld hout (B-hout) 5,25 ton Van Gansewinkel

gemengd bouw- en sloopafval 83,78 ton
volledig 
verwijderd Topmix

Topmix 201,68 ton sorteren ja

bitumineuze mengsels: roofing 36,03 ton
volledig 
verwijderd Topmix

textiel: vloerbedekking 1,25 ton
volledig 
verwijderd Topmix

kunststoffen: overige 2,86 ton
volledig 
verwijderd Topmix

isolatiemateriaal: overige 5,84 ton
volledig 
verwijderd Topmix

gipshoudende materialen: 
gipskarton 5,93 ton

volledig 
verwijderd Topmix Topmix 10,1 ton

recyclage ja 

Gevaarlijke afvalstoffen (excl. asbest en radioactief afval)

AEEA: TL-armatuur 16 02 13* 357 stuks

gassen in drukhouders die 
gevaarlijke afvalstoffen bevatten

16 05 04*
1 stuk

metaalafval: olietanks 17 04 09* 2 stuks

teerhoudend asfalt 17 03 01* 602,03 ton

AEEA: TL-lamp 20 01 21* 795 stuks



Rol sloopbeheerorganisatie

✓Kwaliteitsborgingsysteem 
• Controle op de kwaliteit van de sloopinventaris via conformiteitsattest
• Controle op de correcte verwijdering van gevaarlijke materialen
• Tracering van afvalstromen die vrijkomen tijdens de sloop

✓Tools
• Online digitaal platform: 

- Gebruiksvriendelijk
- Krachtig
- Digitaal register sloopwerf

• Steekproefsgewijze werfcontroles
• Ondersteuning

✓Opleiding en sensibilisering



Rol van de bouwheer/opdrachtgever?

(1) aanstellen deskundige voor opmaak  
sloopopvolgingsplan vóór aanbesteding van de 
werken

(2) documenten toevoegen aan sloopbestek

(3) in sloopbestek nodige voorschriften opnemen 
m.b.t. verdere opvolging door 
sloopbeheerorganisatie
voorbeeld: SB250 – errata januari 2017
H1 art. 35 ; H4 1.1.2 ; H4 art.45

(4) aanstellen deskundige voor sloopopvolging
(indien van toepassing)

VOORBEREIDING WERKEN

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte



Voordelen voor de bouwheer

✓Kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de 

sloper met kennis van zaken prijs kan geven

✓Risico voor onverwachte kosten daalt dankzij een kwaliteitsvolle 

sloopinventaris

✓Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden

✓Meer garantie dat alle afvalstoffen op een legale wijze verwijderd worden

✓Bescherming bouwheer als ontvanger van gerecycleerde bouwmaterialen



Voordelen voor de aannemer

✓Kwaliteitsvolle meetstaat bij aanbesteding beschikbaar zodat de sloper met 

kennis van zaken prijs kan geven

✓Minder kans op deloyale concurrentie

✓Zuiverdere materiaalstromen en bijgevolg lagere verwerkingskosten

✓Commercieel voordeel gezien de kwaliteitsborging



Voordelen voor de breker

✓Kwaliteit van het aangevoerde puin verbetert waardoor het risico op 

niet conforme granulaten daalt

✓Vertrouwen in de kwaliteit van de granulaten zal toenemen

✓Verhoogde kwaliteit als opstap naar meer hoogwaardige toepassingen



Timing Tracimat

• Tracimat is erkend als sloopbeheerorganisatie op 24 augustus 2017

 digitaal platform operationeel

* aansluiten deskundigen mogelijk  sloopopvolgingsplannen

* aansluiting slopers en brekers – streefdatum januari 2018

• In voege gaan van acceptatiebeleid LMRP/HMRP bij breker: 24 augustus 
2018

 tegen dan moet alle partijen klaar zijn 

- bouwheer

- sloper

- breker

: www.tracimat.be : info@tracimat.be

http://www.tracimat.be/
mailto:info@tracimat.be


Grondbank – gewaarborgd grondverzet

Grondverzetsregeling 

huidig/toekomst

Andy Heurckmans - Grondbank vzw



Historiek grondverzetsregeling

2018

Today

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Bodemdecreet 

29/9/1995

GVR v1

1/4/2004

GVR v2

1/6/2008

GVR v3 …

2018 ? 

• Niet afgestemd op hergebruik van uitgegraven bodem

• Objectieve aansprakelijkheid om saneringskosten te dragen  

 Principe « vervuiler betaalt »

• Saneringsmodaliteiten historisch - nieuw

Gevolgen voor grondwerken

• Juridische onzekerheid voor aannemers, als gevolg van de 

objectieve aansprakelijkheid

• Cultuur van intensief gebruik primaire delfstoffen

• Stijgende bezorgdheid afnemers (bouwheren, eigenaars, 

openbare besturen,…

 Moeilijk om afzet te vinden



Historiek grondverzetsregeling

2018

Today

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Bodemdecreet

29/9/1995
GVR v1
1/4/2004

GVR v2
1/6/2008

GVR v3…
2018 ? 

Grondverzetsregeling : basisprincipes

• Taken en verantwoordelijkheden voor alle actoren

• Normenkader en gebruiksvoorwaarden

• Voorafgaandelijk bodemonderzoek (technisch verslag)

• Attesteren  van de compatibiliteit met beoogde gebruik 

• Traceerbaarheidsprocedure

• Controle en opvolging door onafhankelijk, erkend organisme 

(eBBOrg)



Historiek grondverzetsregeling

2018

Today

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Bodemdecreet

29/9/1995
GVR v1
1/4/2004

GVR v2
1/6/2008

GVR v3…

2018 ? 

Na 13 jaar ervaring

• Voorafgaandelijke kennis gebruiksmogelijkheden – eerlijke concurrentie

• Beheersen van budget

• Herstel van vertrouwen  ontwikkeling markt

• Gebruik van bodem als alternatief primaire delfstoffen x 2 (in 10 jaar)

• Mentaliteitswijziging bij aannemers en opdrachtgevers (typebestekken)

• Economisch haalbaar

• Bescherming eindgebruiker tegen milieuschade

AUDIT 2016  Gewijzigd VLAREBO



 Doelstelling (nav audit 2016) :

 Wegwerken oneerlijke concurrentie

 Streven naar uniforme behandeling & 

opvolging bodemmaterialen (normen, 

traceerbaarheid, analysefrequentie,…)

 Versterken handhaafbaarheid & sluiten 

achterpoorten

OPGELET : De voorgestelde wijzigingen zijn niet 

definitief goedgekeurd !

Doelstelling wijzigingen VLAREBO 



Uitbreiding toepassingsgebied –

bodemdecreet

Bodemdecreet 2006

Gebruik van uitgegraven bodem, gereinigde uitgegraven 

bodem of uitgegraven bodem waarop een fysische 

scheiding wordt toegepast waarbij samenstelling van de 

uitgegraven bodem voldoet aan de voorwaarden voor 

gebruik van Vlarebo hfdst XIII

Bodemdecreet 2017 (goedgekeurd 8/12/2017)

Gebruik en de traceerbaarheid van bodemmaterialen, 

gereinigde bodemmaterialen en bodemmaterialen waarop 

een fysische scheiding wordt toegepast

Bodemmaterialen = uitgegraven bodem, baggerspecie, 

ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib



Toepassingsgebied – wijziging in 

materialendecreet

Materialendecreet 2012

Uitgegraven bodem wordt niet beschouwd als een afvalstof 

indien gebruikt overeenkomstig de voorwaarden voor het 

gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in het decreet van 

27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de 

bodembescherming en de uitvoeringsbesluiten ervan. 

Materialendecreet 2017 

Bodemmaterialen, …, worden niet beschouwd als 

afvalstoffen als zij gebruikt worden overeenkomstig de 

bepalingen voor het gebruik en de traceerbaarheid van 

bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet van 27 

oktober 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan.” 

 Vlarema: integratie melding bij bodembeheerorganisatie



Integratie bodemmaterialen Vlarebo

VLAREMA

Gebruik als bouwstof

 Bagger- en 

ruimingsspecie

 Bentonietslib-

(mengels)

 Grondbrij

Gebruik als bodem

VLAREBO 

 Uitgegraven bodem

 Bagger- en 

ruimingsspecie

 Bentonietslib-

(mengels)

 Grondbrij

 « bodemmaterialen »

+ transfer van leidraad, procedures, CvGP, … 

+ parallelle wijzigingen Vlarem (vergunningen) 

+ parallelle wijzigingen Vlarel (erkenning) 



 Behandeling TV’en  conformverklaring

 Aflevering GVT’en & BBR’en – nadruk op 

beoogde gebruik

 Opvolging totale massabalans 

 Afvoer 999  CGR

 Alternatieve stromen  ‘grond met stenen’ 

brekers,…

 Afvoer naar andere gewesten of landen

 Registratie onregelmatigheden (ondersteuning 

handhaving) 

Kwaliteitsborging eBBO’s



 Meldingsplicht uitgravingen < 250 m³ onverdacht

 Geen technisch verslag nodig

 Voorafgaandelijke melding transport

Uitvoerder - Herkomst – Bestemming – Volume -

Vervoerder

 Versterken handhaving (o.a. wegcontroles)

 Uitzondering voor voertuigcombinaties van < 3,5 ton

(maximaal toegelaten massa)

 Integratie procedures bagger- en 

ruimingsspecie (schema)

 Meldingsplicht voor alle bodemmaterialen uit 

het TV (bvb. naar andere landen/gewesten)

Traceerbaarheidsprocedure



 Versoepeling voor natuurlijke aanrijking 

 pH van nature > 9 geldt niet als een 

overschrijding van de WVG

 Vereenvoudigde SOG

 Beperkte aanpassingen bijlage V, VI en VII

 Zware metalen

 PAK’s

 Pesticides

 Asbest

Update TV voor grondverzet na 

overgangsperiode (180 d)

Wijziging normen



Steengehalte

Afvoer als bodem (X) Gebruik binnen 
KWZ (Y) 

Bouwkundig 
bodemgebruik (Z)

Bodemvreemde materialen 

plastic, metaal, afval,…

Samen <1%

<1% <1%

Steenachtige 
materialen (sintels, 
assen, glas…)

25% 25%

Niet natuurlijke stenen

Bakstenen, 
betonbrokken, …

<5% én kleiner dan 50 mm



 VLAREMA

 Schrappen van aantal bodemmaterialen

 Bijlage 2.2  afdeling 2 

 B&RS 

 Bijlage 2.2 afdeling 3 : volledig geschrapt

 VLAREL Een bodemsaneringsdeskundige van 

type 1 en type 2 kan de bemonsteringen en 

veldmetingen van bodem en afvalstoffen 

uitgevoerd in het kader van de bepalingen van 

het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten 

bodem gebruiken ter uitvoering van titel I en 

titel II van het VLAREM,

Parallelle wijzigingen : Vlarema/Vlarel



Parallelle wijzigingen: Vlarem II
Hinderlijke inrichtingen

Uitgegraven bodem, 
grondbrij, bentonietslib 

Bagger- en ruimingsspecie 

Voldoet aan vlarebo 61 Opslag en ontwatering van 

bagger- en ruimingsspecie 

die voldoet voor gebruik 

als vermeld in het 

Bodemdecreet en het 

Vlarebo.

Voldoet niet aan vlarebo 2.1.3 Opslag en behandeling 

van bagger- en 

ruimingsspecie die niet 

voldoet voor gebruik als 

vermeld in het 

Bodemdecreet en het 
Vlarebo



 Uitwerken standaardprocedures & CvGP

 Aanpassingen n.a.v. wijzigingen/integratie

 Versnipperde richtlijnen sinds 2008

 Asbeststappenplan – in de praktijk

 Afspraken overgangsperiode

 Grondbank : voorbereiding ‘aangepaste CV’

 Sloopbeheersysteem: opportuniteiten (zie 

verder)

Volgende stappen



Grondbank – gewaarborgd grondverzet

Raakvlak Grondverzet -

Sloop

Andy Heurckmans - Grondbank vzw



OPBRAAK 
INFRASTRUCTUUR 

UITGRAVINGEN 

SLOOP 
GEBOUWEN

BOUW – EN 
SLOOPAFVAL

ACCEPTATIEBELEID 
BREKER (ER) 

BODEM-
MATERIALEN

FYSISCHE 
SCHEIDING

STEENACHTIGE 
FRACTIE

Sloopopvolgingsplan vs Technisch Verslag

Technisch verslag

“

Verwerkingstoelating Acceptatie LMRP

Acceptatie LMRP

een verklaring van een erkende 
bodembeheerorganisatie, een 
erkende TOP/CGR/inrichting voor 
opslag en behandeling van BRS of een 
erkende bodemsaneringsdeskundige”

Sloopopvolgingsplan

?



LMRP / HMRP /Verwijdering ?

asbest_provincies.igx

Dept. 1

Technisch 

verslag

Bodemmaterialen: bepaling van 

de gebruiksmogelijkheden

(driedelige code xyz) 

Indicatieve uitspraak gehalte 

stenen, steenachtige en niet 

steenachtig bodemvreemde 

materialen 

(noodzaak fysisch scheiden) 

Reiniging of storten 

volgens beslissingsboom 

Technisch 

verslag + 

asbest-

stappenplan

Bodemmaterialen: bepaling van 

de gebruiksmogelijkheden

(driedelige code xyz) 

+ standaard onderzoek naar 

asbest (a priori = verdachte 

parameter) 

Indicatieve uitspraak gehalte 

stenen, steenachtige en niet 

steenachtig bodemvreemde 

materialen 

(noodzaak fysisch scheiden) 

advies over grove fractie met het 

oog op correcte verwerking 

conform Vlarema 

(acceptatiebeleid brekers) Grove fractie niet 

asbesthoudend / niet 

asbestverdacht 

Grove fractie 

Asbesthoudend  

LMRP 

HMRP xy9? 
Yes

No

acceptatie LMRP of 

HMRP op breker 

indien geen storende 

stoffen 

Concentraties asbest 

in fijne fractie 



LMRP / HMRP /Verwijdering ?

asbest_provincies.igx

Dept. 1

Technisch 

verslag

Bodemmaterialen: bepaling van 

de gebruiksmogelijkheden

(driedelige code xyz) 

Indicatieve uitspraak gehalte 

stenen, steenachtige en niet 

steenachtig bodemvreemde 

materialen 

(noodzaak fysisch scheiden) 

Reiniging of storten 

volgens beslissingsboom 

Technisch 

verslag + 

asbest-

stappenplan

Bodemmaterialen: bepaling van 

de gebruiksmogelijkheden

(driedelige code xyz) 

+ standaard onderzoek naar 

asbest (a priori = verdachte 

parameter) 

Indicatieve uitspraak gehalte 

stenen, steenachtige en niet 

steenachtig bodemvreemde 

materialen 

(noodzaak fysisch scheiden) 

advies over grove fractie met het 

oog op correcte verwerking 

conform Vlarema 

(acceptatiebeleid brekers) Grove fractie niet 

asbesthoudend / niet 

asbestverdacht 

Grove fractie 

Asbesthoudend  

LMRP 

HMRP xy9? 
Yes

No

acceptatie LMRP of 

HMRP op breker 

indien geen storende 

stoffen 

Concentraties asbest 

in fijne fractie 

Rol eBBO ? 



TV – Sloopopvolgingsplan combi ?

 eBBO vs Tracimat

 Conformverklaring vs conformiteitsattest

 Gezamenlijk onderzoek– infra kan optie zijn

 Historisch onderzoek / voorstudie : overlap

 Boringen door wegverharding = bron van informatie over 

wegkoffer  & aanwezigheid  van 

 Storende stoffen

 Gevaarlijke stoffen (teerhoudende asfalt,  zinkassen,…)

 Basis voor communicatie eBBO – Tracimat 

 COPRO /  CERTIPRO : afspraken te maken

 Grond met stenen – afvoer naar brekers

 Attest HMRP / LMRP

 …


