PROCEDURE LMRP VERKLARINGEN

VOOR AFVOER VAN AFGEZEEFDE STENEN OP EEN TOP/CGR/CSV
NAAR EEN VERGUNDE BREEKINSTALLATIE

IHKV ARTIKEL 7.6.1.1 VAN HET EENHEIDSREGLEMENT

1.

CONTEXT

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).
Volgens de bepalingen van het Eenheidsreglement 1 kunnen stenen bekomen na afzeving van
bodemmaterialen die voldoen aan de waarden voor het gebruik van bodemmaterialen als
bouwkundig bodemgebruik met een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie of een
erkende TOP door de breker als LMRP aanvaard worden.
Deze procedure is een onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure van Grondbank vzw en
omschrijft onder welke voorwaarden een LMRP-verklaring kan afgeleverd worden voor afvoer van
op de TOP afgezeefde stenen naar een vergunde breekinstallatie.
Deze procedure geldt voor een overgangsbepaling van 1 jaar, waarna deze geëvalueerd zal worden.
Een erkende TOP mag deze verklaring zelf afleveren, op voorwaarde dat voldaan is aan de
voorwaarden zoals opgenomen in het Eenheidsreglement en onderstaande procedure.
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
VERKLARING

VOOR

HET

AFLEVEREN

VAN

LMRP

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

1

MB 19 april 2018 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit, van 25 juli 2011 houdende de
goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten, BS 08 mei 2018, 38620
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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).

3.

SITUATIES

TV/CV beschikbaar op herkomst
Voor stenen afkomstig van een partij bodemmaterialen die aangeleverd werd met een
grondtransportmelding en een conform verklaard technisch verslag: de conformverklaring vermeldt
of voldaan is aan de criteria en of de afgezeefde stenen aangeleverd kunnen worden als LMRP.
De TOP 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.

Geen TV/CV beschikbaar op herkomst
Voor stenen uit ‘ongekende’ bodem die bemonsterd wordt op de TOP: de conformverklaring van het
technisch verslag, op te maken op de TOP, vermeldt of voldaan is aan de criteria en of de afgezeefde
stenen aangeleverd kunnen worden als LMRP. (Voor het transport van de bodemmaterialen naar de
TOP moet onverminderd een grondtransportmelding gebeuren volgens de bepalingen van Vlarebo).
Deze bemonstering op de TOP kan gebeuren voor of na uitzeving. Wanneer de staalname echter
gebeurt na zeving,dan
-

dienen de afgezeefde stenen afzonderlijk gestockeerd te worden in afwachting van de
resultaten

-

zal de erkende bodemsaneringsdeskundige tevens een visuele screening moeten doen van
de afgezeefde fractie (storende stoffen, asbest,…)

Voor de partijen bodem waarvoor op basis van de conformverklaring blijkt dat voldaan is aan de
criteria kan een verklaring LMRP afgeleverd worden.
Wanneer de afgezeefde stenen niet afzonderlijk gestockeerd worden, in afwachting van de
resultaten, kunnen deze niet als LMRP afgevoerd worden naar een vergunde breekinstallatie tenzij
een bijkomende evaluatie wordt gedaan door een erkende bodemsaneringsdeskundige die kan
gelden als verklaring in overeenstemming met art 7.6.1.1 van het Eenheidsreglement.
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4.

Administratieve bepalingen voor afvoer van de afgezeefde
stenen naar een breekinstallatie

Per afvoerbatch afgezeefde stenen wordt een uniek nummer toegekend.
In het register wordt per afvoerbatch een overzicht bijgehouden waarbij voor elke partij afgezeefde
stenen minimaal volgende gegevens worden vermeld:
-

de herkomst (partijen bodem) waaruit de stenen afkomstig zijn
de vermelding of het om LMRP/HMRP gaat dan wel materiaal dat niet in aanmerking komt
voor afvoer naar een breekinstallatie

-

de verantwoordelijke van de aanvoer op de TOP
de respectievelijke volumes/ tonnage
datum van vertrek
bestemming

De niet-erkende TOP vraagt voorafgaandelijk aan het transport van de afgezeefde stenen naar de
breekinstallatie een Verklaring LMRP aan bij Grondbank, adhv het document ‘aanvraag LMRP
verklaring’ (bijlage 1).
Voor de erkende TOP geldt het uniek nummer per afvoerbatch – op voorwaarde dat aan alle
voorwaarden werd voldaan.

De TOP kan de afgezeefde stenen als LMRP-puin aanleveren bij de breekinstallatie op voorwaarde
dat de afleveringsbon steeds de verwijzing naar de verklaring LMRP vermeldt en het uniek nummer
van de afvoerbatch (op te nemen in het aanvoerregister van de breker) en verder ook de volgende
elementen:
o
o
o
o
o

naam TOP
batchnummer
datum van vertrek
hoeveelheid (weeggegevens, tonnage, …)
bestemming (naam breekinstallatie)

Grondbank controleert de correcte navolging van de procedure tijdens haar steekproefsgewijze
controles en heeft het recht om het afleveren van verklaringen in te trekken in geval van
onregelmatigheden. In het geval er vanwege de breker klachten, problemen zijn met één of
meerdere van de aangeleverde partijen , dient de TOP dit te registeren in het afvoerregister . Hij
meldt dit ook onmiddellijk aan de Grondbank.
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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-verklaring vanop niet erkende TOP
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