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Sloopinventaris afvalstoffen in VLAREMA (2009)

Hoofdstuk IV Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen Afdeling 
4.3. Afzonderlijke inzameling van afvalstoffen

Artikel 4.3.3 § 1 van het VLAREMA
De houder van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handeling is verplicht om vóór het slopen of ontmantelen van 
bedrijfsgebouwen en gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere 
functie dan het wonen hadden en die een bouwvolume omvatten van 
meer dan 1000 m³, een sloopinventaris afvalstoffen te laten opmaken 
door een architect of een door de opdrachtgever aangestelde 
deskundige. 

De sloopinventaris wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten, 
de prijsvraag of de contractuele documenten voor de sloop- of 
ontmantelingswerken (§3).



Sloopopvolgingsplan in VLAREMA (vanaf 2018)

Artikel 4.3.3 § 1 van het VLAREMA

Een sloopopvolgingsplan is vereist bij: 

1° sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken waarvoor een 
omgevingsvergunning vereist is bij alle niet-residentiële gebouwen 
waarvan het totale bouwvolume waarop de vergunning betrekking 
heeft groter is dan 1000 m³, of voor alle in hoofdzaak residentiële
gebouwen met een bouwvolume waarop de vergunning betrekking 
heeft  groter dan 5000 m³;

2° sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van 
infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist 
is en onderhoudswerken aan infrastructuur waarvoor een 
omgevingsvergunning vereist is.



Wat is een sloopopvolgingsplan?

 Inventaris van 

 Gevaarlijke afvalstoffen

 Niet-gevaarlijke afvalstoffen

 Aanvullend aanbevelingen, suggesties voor optimale 

verwerking en inzet van materialen

 Basis voor sloopopvolging (nog niet verplicht)



Acceptatie puinverwerking vanaf 24/08/2018

 Afvoer puin naar vergunde breekinrichting: 

 verwerkingstoelating sloopbeheerorganisatie (Tracimat)

 attest sorteerinstallatie met KBS

 Puin dat hieraan voldoet wordt door de uitbater van een breekinstallatie 

ingedeeld als laag milieurisico.

– minder opvolging

– goedkoper verwerking

 Indien aan wetgeving selectief slopen niet is voldaan 

 exploitant breekinrichting merkt het puin 

aan als met hoog milieurisico



Sloopopvolging

 Sloopbeheerorganisatie erkend (Tracimat) op 24/08/0217

 Op basis van conform sloopopvolgingsplan (opgesteld volgens MB)

 Vaststelling en controle op sloopplan:

Verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen

Storende afvalstoffen aangepakt

Gescheiden afvoer na sorteren op de werf

 Attest selectief slopen bij de transporten samen met het 

identificatieformulier

 Met attest kan verwerking met laag milieurisicoprofiel




