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Kwaliteit gerecycleerde granulaten – probleem?

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
 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 & OPBRAAK

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



4. Vlarema

Wettelijke verankering sloopbeheerorganisatie:

• Materialendecreet (gepubliceerd 4/04/2014) 
 Art. 13/1.: … De Vlaamse Regering kan sloopbeheerorganisaties erkennen. De Vlaamse Regering 

bepaalt de voorwaarden en de procedure tot erkenning. Ze bepaalt ook de voorwaarden voor het 
gebruik van de erkenning.

• Vlarema (gepubliceerd 22/09/2014)

 Artikel 4.3.5 tot 4.3.12 over de sloopbeheerorganisaties en voorwaarden voor afleveren sloopattest



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

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



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



Rol van de bouwheer/opdrachtgever?

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

VOORBEREIDING WERKEN

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte



Rol van de bouwheer/opdrachtgever?

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

VOORBEREIDING WERKEN

Sloopopvolgingsplan

Conformiteitsattest

sloopbestek / 
offerte

Sloopopvolgingsplan – wat?
• Sloopinventaris
• Aanbevelingen voor de selectieve sloop

Sloopopvolgingsplan – hoe?
• Conform procedure voor opmaak van een 

sloopopvolgingsplan en controleverslag

Sloopopvolgingsplan – wie?
• Deskundige: neutrale partij, onafhankelijk 

van de aannemer – aangesloten bij 
Tracimat



Uitgebreide procedure:

• destructieve sloop- en asbestinventaris: oplijsting van ALLE afvalstoffen verwacht 
bij de geplande sloopwerken

- gevaarlijke vs. niet-gevaarlijke
- onderbouw vs. bovenbouw vs. Buitenverhardingen
- inschattingen hoeveelheden

• aanbevelingen selectieve sloop: algemene + werfspecifieke aanbevelingen

 Hoe ga je te werk? - richtlijnen standaardprocedure

• Voorbereidend (historisch) onderzoek
• Veldonderzoek

• Visuele inspectie van het gebouw
• Opmetingen: algemeen + detail
• Staalname

Sloopopvolgingsplan – bouwwerken

 deskundige bouwwerken en infrastructuur



Vereenvoudigde procedure:

• destructieve asbestinventaris en overig gevaarlijke afval: 

- oplijsting van gevaarlijke afvalstoffen verwacht bij de geplande sloopwerken

- inschatting van de hoeveelheden

• aanbevelingen selectieve sloop: algemene + werfspecifieke aanbevelingen

 Hoe ga je te werk? - richtlijnen standaardprocedure

• Voorbereidend (historisch) onderzoek
• Veldonderzoek

• Visuele inspectie van het gebouw
• Opmetingen: algemeen + detail
• Staalname

Sloopopvolgingsplan – bouwwerken

 deskundige bouwwerken en infrastructuur



Doel:

- Inventaris van op te breken materialen

- (Mogelijke) aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen nagaan

Voorbereidend onderzoek → minimaal te raadplegen bronnen:

(1) openbare besturen / opdrachtgever (gemeente, provincie, AWV, …)

(2) aanwezigheid regio-gebonden risico’s/verontreiniging 

(3) Nutsmaatschappijen

Veldonderzoek 

(1)    (kern)boringen

Sloopopvolgingsplan – infrastructuur

 deskundige infrastructuur



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



Sloopopvolging en tracering 

UITVOERING WERKEN

Controleverslag
* enkel indien uitgebreide procedure

Melding start werken

Verwerkingstoelating LMRP

Sloopattest

aanvraag

aanvraag

Ontvangstbevestiging

DOEL: selectieve sloop- en 
afbraakwerken opvolgen

 (correct) verwijderen en 
afvoeren van de 
gevaarlijke afvalstoffen 

 tracering materialen die 
vrijkomen bij sloop

nodige garanties geven 
rond kwaliteit puin



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



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



Tracimat vs VLAREMA 6

Huidige wettelijke verplichtingen:

Opmaak van een sloopinventaris

Vlarema art. 4.3.3 §1: 
Om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie 
dan wonen hadden waarvan het bouwvolume groter is dan 1000 m3, is een 
sloopinventaris afvalstoffen vereist. Die sloopinventaris afvalstoffen wordt opgesteld in 
opdracht van de houder van de stedenbouwkundige vergunning. …

Opmaak van een asbestinventaris

KB 16/03/2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest



Tracimat vs VLAREMA 6

Vlarema 6 – goedgekeurd door VR op 22/12/2017

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



Tracimat vs VLAREMA 6

Vlarema 6 – goedgekeurd door VR op 22/12/2017

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

≠ Verplichting sloopopvolging! 

 sloopopvolging via systeem sloopbeheerorganisatie blijft ‘vrijwillig’. 
Instappen enkel mogelijk via een conformverklaard 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



Timing Tracimat

• Tracimat is erkend als sloopbeheerorganisatie op 24 augustus 2017

 digitaal platform operationeel

* aansluiten deskundigen mogelijk  sloopopvolgingsplannen

* aansluiting slopers en brekers – streefdatum eind 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
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 Opmaak technisch verslag (art 173, 175) 

 > 250 m³ (totale uitgraving / hoop) 

 Verdachte grond (incl. openbare weg) 

 Ook voor hergebruik binnen de werf (met 

uitzondering van enkele specifieke situaties)

 Aanvragen conformverklaring (art 185) 

 Clausules in bestek die naleving 

grondverzetsregeling waarborgen (art 174) 

 Opslag eigen grondoverschotten: 

 Volgens traceerbaarheidsprocedure

 Bodembeheerrapporten

Verplichtingen bouwheer ikv huidige

grondverzetsregeling



 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 (principieel goedgekeurd 29/11/2017)

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) 



 Verplichte aanmelding van uitvoerder, vervoerder 

en inrichting voor opslag van bodemmaterialen

 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



 Kwaliteitsborgingsysteem EBBOrg

 Methodiek behandeling TV’en, aflevering GVT, 

BBR’en

 Opvolging werven 

 volume-balans 

 uitvoeringsbepalingen 

 Registratie onregelmatigheden

Kwaliteitsborging erkende

bodembeheerorganisaties



 pH van nature > 9 geldt niet als een 

overschrijding van de WVG

 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



Verplichtingen bouwheer
Vlarebo quinque stappenplan bouwheer.igx

TV 

verplicht?

TV vóór de 

werken? Meldingsprocedure 

bij afvoer  

Procedure 

Noodruimingen 

Procedure erkende 

TOP/CGR/CSV

Procedure erkende 

bodembeheer-

organisatie

Procedure tijdelijke 

oeverdeponie

Yes No

clausules bestek 

mbt afvoer naar 

TOP/CGR/CSV

No

Yes

- opmaak TV 

- aanvraag CV 

- clausules bestek 

- argumentatie      

bouwheer

- clausules bestek 



 Werkgroepen 

 Aanpassingen standaardprocedures & CvGP

 Asbeststappenplan – in de praktijk

 Afspraken overgangsperiode

 Grondbank : voorbereiding ‘aangepaste CV’

 Sloopbeheersysteem: opportuniteiten (zie 

verder)

Volgende stappen
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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

 …



www.grondbank.be

Grondbank@grondbank.be

Exploitatie: andy.heurckmans@grondbank.be

 Projecten:             

cindy.bullens@grondbank.be

 TOP/CGR/DOP: 

kathleen.wielant@grondbank.be 

 Cel Ondersteuning: 

elisa.vermeulen@grondbank.be

Contactgegevens
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