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� Tracimat – sloopbeheersysteem + rol aannemer 

� De overgangsmaatregelen

� Het gebruik van het digitaal portaal in het kader van de 
overgangsmaatregelen

� Stenen afgezeefd uit grond: hoe kunnen deze het LMRP-
label verkrijgen?
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Circulaire bouweconomie

Circulaire

Bouw- en sloopafval: > 15 
mio ton/jaar –
Vlaanderen

� Afkomstig van 
bouwen, renoveren en 
slopen

� ca. 90% steenachtige 
materialen (beton, 
steen,  …)

� > 95% van 
steenachtige fractie 
wordt gerecycleerd 
dankzij afval-
/materialenbeleid 



Problematiek – waarom?

Kwaliteit granulaten?

� asbest  

� fysische verontreiniging 

� (chemische verontreiniging)

Asbestproblematiek

� Gezondheids- en milieurisico’s  

� Verontreinigde puinstromen

Puin  wordt gebroken tot gerecycleerde 

granulaten � gecertificeerd overeenkomstig 

een eenheidsreglement (Vlarema art. 2.3.2.1 en 2.3.2.2)

Hoeveelheid gecertificeerde gerecycleerde 

granulaten 2016:

� ca.16,5 miljoen ton

� > 300 gecertificeerde productie-eenheden



Problematiek – waarom?

Kwaliteit granulaten?

Asbestproblematiek

ACTIE AAN DE BRON

�

Zuiverdere puinstromen

�

Betere kwaliteit granulaten

Risico’s beperken

Nieuwe

afzetmogelijkheden

Vertrouwen



I. 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 (zeefzanden per 500 m³) uitgekeurd worden.

Wijziging eenheidsreglement gerecycleerde granulaten



I. Acceptatiebeleid LMRP vs HMRP

LMRP

� Herkomst gekend – minder risico

� Minder controle noodzakelijk (cfr. huidige werking)

HMRP

� Complexere acceptatie en verwerking

� Herkomst ongekend – groter risico op niet-conformiteiten

� Hogere kostprijs

INCENTIVE VOOR SELECTIEVE SLOOP

Wijziging eenheidsreglement gerecycleerde granulaten



II. Acceptatievoorwaarden LMRP:

• 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.

• … 

Wijziging eenheidsreglement gerecycleerde granulaten



Sloopbeheerorganisatie: attestering selectieve sloop

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

“laag milieurisicoprofiel puin” (LMRP)

Garanties over de herkomst 

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

SLOOPATTESTVERWERKINGSTOELATING



Tracimat – Ketenzorgsysteem voor B&S-afval

TRACIMAT VZW

• opgericht augustus 2014

• erkend sinds 24 augustus 2017

• leden: Confederatie Bouw, CASO, FPRG en ORI



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



VOORBEREIDING WERKEN

Sloopopvolgingsplan

deskundige tracimat verwerker 

(breker)

Conformiteitsattest

sloopbestek / 

offerte

aannemer

Kwaliteitsborgingsysteem voor selectieve sloop

KARAKTERISATIE & 

INVENTARISATIE

CONTROLE KWALITEIT

Sloopopvolgingsplan – wat?

• Destructieve 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



VOORBEREIDING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak

voorbereiding van de werf

Voorbereiding van de werf

1. Conform verklaard sloopopvolgingsplan

� De conformiteitsverklaring kan ook aanvullende  

voorwaarden en/of uitvoeringsbepalingen

vermelden die tijdens de uitvoering van de werken 

nageleefd dienen te worden. Tevens vermeldt de 

verklaring aanbevelingen en aandachtspunten

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 

offerte



Conformiteitsverklaring

Voorwaardelijke conformverklaring
• vb. niet volledig destructieve inventaris 

omdat gebouw nog in gebruik is: voor de 
werken dient nog een actualisatie te 
gebeuren. 

• Aanvulling moet door een deskundige 
gebeuren. 

• In de voorwaardelijke conformverklaring
wordt opgelijst wat nog nodig is om conform 
te maken.

Uitvoeringsvoorwaarden
• Vb. onbereikbare ruimtes, staal asbest van 

pleisterwerk � moet door deskundige 
gebeuren. 

• Vb: zoals reinigen schouw
• soms deskundige nodig, soms kan dit door 

aannemer

Aanbevelingen
• acties of bijkomende maatregelen of 

staalnames die niet verplicht zijn maar wel 
worden aanbevelen 



VOORBEREIDING WERKEN

Rol van de aannemer sloop en afbraak

voorbereiding van de werf

Voorbereiding van de werf

1. Conform verklaard sloopopvolgingsplan

2. Aanstellen ‘sloopverantwoordelijke’

3. Uitvoeringsvoorwaarden nakijken

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. Uitvoeringsvoorwaarden nakijken

4. opmaak van een sloopplan

- werkplan: fasering sloopwerken, planning, 

inzameling afvalstoffen, werkplan asbest, …

- veiligheidsplan

� uitgebreide procedure met gevaarlijke stoffen: 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 – volgende slide tonen??

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



Sloopinventaris



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
- Meldingen, aanvraag attesten, …
- Digitaal register sloopwerf

• Steekproefsgewijze werfcontroles 
• Ondersteuning

+ Sloopopvolging en werfcontrole door de deskundige (controlebezoek)

� Opleiding en sensibilisering

Tracimat



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



De overgangsmaatregelen

Overgangsbepalingen

�versoepeling gedurende een bepaalde periode waarbij puin als LMRP naar de 

breker kan, zonder de volledige procedure te volgen

�De aanvraag van een verwerkingstoelating is ook tijdens de overgangsperiode

noodzakelijk om het puin LMRP te labelen

�De aannemer en de breekinstallatie dienen bij een sloopbeheerorganisatie te zijn

aangesloten

�Selectieve sloop blijft een vereiste



De overgangsmaatregelen - Procedure gebouwen (gebouwen, 
bruggen en tunnels)

A-LMRP: geen SOP, geen sloopattest

B-LMRP: SOP, geen controleverslag, 

wel sloopattest

Vlarema (SOP verplicht)?

1) Artikel 4.3.3, §1 van het VLAREMA

• Niet-residentiële gebouwen > 1000 m³

• In hoofdzaak residentiële gebouwen > 5000 m³ (uitz: 1-gezinswoning)

2)  Omgevingsvergunning (VL) of bouwvergunning (WAL/BXL) is noodzakelijk

• Start der werken voor 24/08/2018

• Alle gewesten



De overgangsmaatregelen - Procedure gebouwen (gebouwen, 
bruggen en tunnels)

• Start der werken na 24/08/2018

• Vlaanderen en Wallonië

A-LMRP: geen SOP, geen sloopattest

B-LMRP: SOP, geen controleverslag, 

wel sloopattest

C-LMRP: AI, geen controleverslag, 

wel sloopattest

Asbestinventaris* : moet worden opgemaakt door een Tracimat deskundige en worden ingegeven in het 

online platform



De overgangsmaatregelen – Gebouwen 
(gebouwen, bruggen en tunnels)

• Start der werken na 24/08/2018

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-LMRP: geen SOP, geen sloopattest

B-LMRP: SOP, geen controleverslag, 

wel sloopattest

Asbestinventaris*

- dient niet bij Tracimat te worden ingediend ter conformverklaring

- Bij de aanvraag van de verwerkingstoelating dient de referentie vergunning Leefmilieu Brussel te

worden opgegeven



De overgangsmaatregelen – Infrastructuur 
(gebouwen, bruggen en tunnels)

• Start der werken voor of na 24/08/2018

• Vlaanderen

A-LMRP: geen SOP, geen sloopattest

B-LMRP: SOP, geen controleverslag, 

wel sloopattest



De overgangsmaatregelen – Infrastructuur

• Start der werken voor of na 24/08/2018

• Buiten het Vlaams Gewest

A-LMRP: geen SOP, geen sloopattest

B-LMRP: SOP, geen controleverslag, 

wel sloopattest



Het gebruik van het digitaal portaal : portal.tracimat.be

Stap 1: Aansluiting

portal.tracimat.be 

• Als aannemer sloop en afbraak

• Als breker (producent

gerecycleerde granulaten)

• Als aannemer & breker



Aansluiten bij Tracimat

Aansluitingsvoorwaarden 
• De bepalingen van het Vlarema en de bepalingen van de van toepassing 

zijnde standaardprocedure traceerbaarheid van sloopmateriaal via een 

sloopbeheerorganisatie naleven en toepassen

• “Kwaliteitszorgsysteem voor de werf” van Tracimat respecteren en 

toepassen

• Voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te 

kunnen uitvoeren; 

• Over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en 

afbraakwerken te kunnen uitvoeren



Het gebruik van het digitaal portaal



Het gebruik van het digitaal portaal

Aanvraag van de VWT tijdens de overgangsperiode

• VWT type A: zonder voorafgaand SOP/AI

• VWT voor Brusselse werven, niet onder Vlarema-plicht

• VWT type B: met conformverklaard SOP

• VWT type C: met conformverklaarde AI

Alle werven opgestart vóór 24/08



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT zonder voorafgaand SOP/AI (type A)

1) Selecteer de juiste juridische verklaring



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT zonder voorafgaand SOP/AI (type A)

2) Ingaveformulier

1. Ingelogde aannemer

2. In te vullen projectnaam

3. Juridische verklaring (oorspronkelijke
verklaring van vorige stap kan in dit
stadium nog gewijzigd worden)

4. Werflocatie in te geven

5. Inschatting van de tonnages aan
materialen die zullen gebroken worden

6. Kies een bij Tracimat aangesloten
breker en nadien een breekinstallatie
(vast of mobiel)

7. Kies eventueel bijkomende
breekinstallaties

8. Verklaar selectief te werk te gaan

9. Bevestig ingave of verwijder het 
ingaveformulier



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT voor Brusselse ‘Niet-Vlarema’ werven (type A)

Waarvan verschilt deze van de ‘gewone’ type A?



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT met voorafgaand conformverklaard SOP (type B)

1) Geef het dossiernummer in van een conformverklaard SOP

Een niet-conformverklaard SOP

Een conformverklaard SOP



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT met voorafgaand conformverklaard SOP (type B)

2) Ingaveformulier

Ingave van de hoeveelheden is nog

steeds nodig (worden niet

overgenomen van het SOP)

Identiek aan het ingaveformulier
voor een VWT type A, maar 
enkele gegevens uit het SOP zijn
reeds ingevuld:

- Projectnaam

- Startdatum der werken (nog
wijzigbaar)

- Adres



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT met voorafgaand conformverklaarde AI (type C)

1) Geef het dossiernummer in van een AI of SOP die werd
conformverklaard (!)

2) Selecteer de (unieke) juridische motivatie



Het gebruik van het digitaal portaal
Aanvraag VWT met voorafgaand conformverklaarde AI (type C)

3) Ingaveformulier

Identiek ingaveformulier als voor een

verwerkingstoelating type B

Ingave van de hoeveelheden is ook hier

nodig (worden niet overgenomen van het 

SOP of de AI)



Het gebruik van het digitaal portaal
Raadplegen van de verwerkingstoelating



Verwerkingstoelating
overgangsperiode

B. Geldigheidsdatum VWT OP

C. Gegevens van het invulformulier

worden overgenomen:

- Aanvrager

- Projectgegevens

- Bestemmeling

- Ingeschatte hoeveelheden puin

- Verklaring selectieve sloop

D. Juridische motivatie

E. Datum aflevering VWT OP 

A. Nummer verwerkingstoelating

‘OP’: overgangsperiode

‘1044/00067’: Tracimat-nummer van de installatie / 

chronologisch nummer afgeleverd VWT



Het gebruik van het digitaal portaal
Terugkoppeling door de breker

De aannemer sluit de verwerkingstoelating af

De aannemer annuleert de niet-relevante verwerkingstoelatingen

Wijziging status

Actie door de sloper



Het gebruik van het digitaal portaal
Terugkoppeling door de breker 

Actie door de breker



Het gebruik van het digitaal portaal
Terugkoppeling door de breker 

Actie door de breker

Per type puin dient de breker aan te

geven

- Hoeveel aanvaard als LMRP

- Hoeveel aanvaard als HMRP

- Hoeveel geweigerd

Eventueel met bijhorende motivatie



Het gebruik van het digitaal portaal
Terugkoppeling door de breker 

Actie door de breker

De breker bevestigt finaal de ingegeven hoeveelheden. 

Finaal sluit hij dit af � status wijzigt naar ‘volledig afgesloten’. 

Nadien kan de sloper het sloopattest aanvragen.

Hoeveelheden kunnen steeds gewijzigd worden



Het gebruik van het digitaal portaal

Wat heeft het portaal nog te bieden?

• Extra gebruikers aanmelden

• Aanvragen en raadplegen van verwerkingstoelatingen

• Aanvragen en raadplegen van het sloopattest (nabije toekomst) 

• Overzicht van alle werven waarbij gebruiker betrokken is

• Raadplegen van alle digitale facturen



Vlarema 6 – goedgekeurd door VR op 22/12/2017 – publicatie BS 23/02/2018

Verplichting opmaak van een sloopopvolgingsplan

� wijziging Vlarema art. 4.3.3

• toepassingsgebied verruimt – omgevingsvergunningsplichtige sloop/renovatie:

� Gebouwen niet-residentieel – bouwvolume > 1000 m³

� Gebouwen in hoofdzaak residentieel – bouwvolume > 5000  m³

� Infrastructuur(onderhouds)werken – volume van het werk > 250 m³

• opmaak conform een standaardprocedure

• als bijlage aan de omgevingsvergunningsaanvraag

• treedt in voege vanaf 5/06/2018

Verplicht of vrijwillig systeem? 

Tracimat is erkend als sloopbeheerorganisatie op 24 augustus 2017

� In voege gaan acceptatiebeleid LMRP/HMRP op 24 augustus 2018



Vlarema 6 – goedgekeurd door VR op 22/12/2017 – publicatie BS 23/02/2018

Verplichting opmaak van een sloopopvolgingsplan

� wijziging Vlarema art. 4.3.3

• toepassingsgebied verruimt – omgevingsvergunningsplichtige sloop/renovatie:

� Gebouwen niet-residentieel – bouwvolume > 1000 m³

� Gebouwen in hoofdzaak residentieel – bouwvolume > 5000  m³

� Infrastructuur(onderhouds)werken – volume van het werk > 250 m³

≠ VerplichKng sloopopvolging! 

� sloopopvolging via systeem sloopbeheerorganisatie blijft ‘vrijwillig’. 

Instappen enkel mogelijk via een conform verklaard sloopopvolgingsplan

� verplichting sloopopvolgingsplan: eerste stap van de 

traceerbaarheidsprocedure gezet  � verwacht dat bouwheren 

gemakkelijker de weg vinden naar de verdere sloopopvolging via de 

sloopbeheerorganisatie: hoeveelheid HMRP puin bij breker beperken

Verplicht of vrijwillig systeem? 



II. Acceptatievoorwaarden LMRP:

• 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.

• afgezeefd puin vergezeld van een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie, 

een erkende TOP/CGR/inrichting voor opslag en behandeling van BRS of een erkende 

bodemsaneringsdeskundige

Wijziging eenheidsreglement gerecycleerde granulaten



OPBRAAK 

INFRASTRUCTUUR 

UITGRAVINGEN 

SLOOP 

GEBOUWEN

BOUW – EN 

SLOOPAFVAL
ACCEPTATIEBELEID 

BREKER (ER) 

BODEM-

MATERIALEN

FYSISCHE SCHEIDING

STEENACHTIGE 

FRACTIE

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

Sloopopvolgingsplan vs technisch verslag

Aanvraag LMRP-verklaring









Meer informatie
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