PROCEDURE LMRP VERKLARINGEN

VOOR AFVOER VAN AFGEZEEFDE STENEN OP DE WERF
NAAR EEN VERGUNDE BREEKINSTALLATIE

IHKV ARTIKEL 7.6.1.1 VAN HET EENHEIDSREGLEMENT

1.

CONTEXT EN TOEPASSINGSGEBIED

Vanaf 24 augustus 2018 moeten breekinstallaties bij acceptatie en verwerking van puin een
onderscheid maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een
hoogmilieurisico-profiel (HMRP).
Stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen kunnen als LMRP aanvaard worden op de
breekinstallatie op basis van een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie. Deze
procedure is een onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure van Grondbank vzw en omschrijft
onder welke voorwaarden Grondbank deze verklaring kan afleveren in geval van afvoer van
afgezeefde stenen op de werf of een werfgebonden opslagplaats (W-TOP) naar een vergunde
breekinstallatie.
Deze procedure geldt voor een overgangsbepaling van 1 jaar, waarna deze geëvalueerd zal worden.
Deze procedure is niet geldig Indien de fysisch scheiding gebeurt op een tussentijdse opslagplaats. In
dat geval wordt het transport van de af te zeven bodemmaterialen naar de betreffende TOP gemeld
volgens de traceerbaarheidsprocedure van Vlarebo. Voor de afvoer van de steenfractie vanop de TOP
naar de breekinstallatie verwijzen we naar de “procedure LMRP verklaringen op een TOP”.
Deze procedure geldt evenmin voor de steenfractie afkomstig van de voorafgaandelijke sloop van
gebouwen of opbraak van verhardingen.
Ter herinnering: het toekennen van het label “LMRP” geldt alleszins enkel voor materialen die in
aanmerking komen voor de productie van gerecycleerde granulaten (in deze procedure omschreven
als ‘afgezeefde stenen’). Indien er bijmenging is met asbestverdachte materialen, cellenbeton, assen,
metaalslakken of non-ferroslakken, teer, … of voor materialen waarvoor een grondstofverklaring
vereist is (bvb. mijnsteen), kan géén LMRP verklaring afgeleverd worden.
Voor meer details
verwijzen we naar artikel 7.6.1.1 van het eenheidsreglement).

2.

VOORWAARDEN VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN LMRP
VERKLARING

Een LMRP-verklaring kan enkel afgeleverd worden indien voldaan wordt aan de volgende
(cumulatieve) voorwaarden:
-

De afgezeefde stenen zijn afkomstig van bodemmaterialen, beschreven in een technisch
verslag waarvoor een conformverklaring werd afgeleverd.
Op basis van de gegevens in het technisch verslag blijkt
o dat de afgezeefde stenen asbestonverdacht zijn (geen noodzaak tot analyse) of
voldoen aan de norm (gewogen gemiddelde) van 100 mg/kg DS (Asbestverdachte of
asbesthoudende partijen mogen niet aanvaard worden op de breekinstallatie) en dit
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-

volgens de geldende bepalingen op het moment van de opmaak van het technisch
verslag;
o vanaf 24/8/2019 (overgangsmaatregel): dat er géén verhoogd gehalte aan
steenachtige en niet steenachtige bodemvreemde materialen werd vastgesteld
(storende stoffen voor de recyclage) – indicatieve uitspraak volgens de
standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag;
o dat de bodemmaterialen waaruit de stenen werden afgezeefd voldoen aan
bouwkundig bodemgebruik of vormvast product (VLAREBO-bijlage VI en VII =
driedelige code xy1).
De aannemer plaats herkomst meldt voorafgaandelijk het transport van de afgezeefde
stenen naar de breekinstallatie adhv het document ‘aanvraag LMRP verklaring’ (bijlage 1).

Aannemer en breekinstallatie (bij acceptatie) moeten op de afgezeefde fractie de nodige visuele
controle doen om te verifiëren of de aannames uit het technisch verslag nog gelden.

3.

Situaties

Vanaf 24 augustus 2018 wordt in de uitvoeringsbepalingen van de conformverklaring bondig
omschreven wat er met de afgezeefde stenen kan of moet gebeuren. Daarbij wordt het onderscheid
gemaakt tussen volgende scenario’s:
-

-

-

-

4.

Niet van toepassing: er werd géén verhoogd gehalte aan stenen vastgesteld in het technisch
verslag. Afvoer van afgezeefde stenen naar een breekinstallatie is - op basis van het
technisch verslag - niet aan de orde.
Onverdachte werf: op basis van het technisch verslag voldoen alle partijen aan de criteria
om puin te aanvaarden als LMRP. Op basis van een melding transport van de afgezeefde
stenen naar de breekinstallatie kan Grondbank vzw een verklaring afleveren.
Aandachtswerf: : een deel van de partijen in het technisch verslag voldoet niet aan de
criteria om aanvaard te worden als LMRP. De afgezeefde stenen uit deze partijen kunnen
niet afgevoerd worden naar een breekinstallatie, moeten als HMRP aanvaard worden, of
dienen extra uitvoeringsbepalingen te volgen om alsnog als LMRP te kunnen worden
aanvaard. Grondbank evalueert in functie van de opvolging van de werf of zij een verklaring
kan afleveren en neemt – indien van toepassing – extra uitvoeringsbepalingen op in die
verklaring.
Niet mogelijk: de steenfractie kan niet afgevoerd worden naar een breekinstallatie

Administratieve procedure

De aannemer plaats herkomst meldt voorafgaandelijk het transport van de afgezeefde stenen vanaf
de werf naar de breekinstallatie via het document ‘aanvraag LMRP verklaring’ (bijlage 1).
Grondbank vzw verifieert of voldoende elementen in het technisch verslag voorhanden zijn om een
verklaring LMRP af te leveren. Vanaf 24 augustus 2018 wordt in de uitvoeringsbepalingen van de
conformverklaring bondig omschreven wat er met de afgezeefde stenen kan of moet gebeuren (zie
eerder).
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Wanneer Grondbank een verklaring LMRP aflevert moet de referentie van de LMRP-verklaring
worden vermeld op de aanleveringsbon en in het verwerkingsregister van de breekinstallatie.
De breekinstallatie bevestigt de geleverde hoeveelheden adhv de ontvangstverklaring. De aannemer
bezorgt deze ontvangstverklaring aan Grondbank vzw.
In het geval er vanwege de breker klachten, problemen zijn met één of meerdere van de
aangeleverde partijen, wordt dit onmiddellijk gemeld aan de Grondbank.

5.

Disclaimer

De beschikbare elementen in het technisch verslag vormen de basis voor de verklaring ‘laag
milieurisicoprofiel’ (LMRP). Het technisch verslag heeft in de eerste plaats als doel om de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodemmaterialen te bepalen. De aflevering van de verklaring LMRP
kadert in artikel 7.6.1.1 van het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten, en geldt voor
afgezeefde stenen uit bodemmaterialen die voldoen voor gebruik als bouwkundig bodemgebruik. De
verklaring geeft enkel een indicatie en is slechts één van stappen in het acceptatiebeleid van
breekinstallaties. De exploitant van de breekinstallatie blijft steeds verantwoordelijk voor de
uiteindelijke acceptatie, conform de bepalingen van het eenheidsreglement.
Deze verklaring valt niet onder de dekking van de collectieve verzekeringspolis van de vzw
Grondbank, noch voor de aflevering op de breekinstallatie, noch wat betreft de uiteindelijke kwaliteit
van de puingranulaten.
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BIJLAGE 1 Aanvraagformulier LMRP vanop werf
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