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Conformverklaring Technisch Verslag
conform art.186 van het Vlarebo
Geldig tot 15/04/2022

NR.: 2019-20-302734
Aanvrager
VDC Milieu bvba
Koppelstraat 45A, 3650 Dilsen-Stokkem
Grondbanknummer 2004/0838
Bouwheer
Rogiers Vastgoed bvba
Grondbanknummer
Erkende Bodemsaneringsdeskundige
Buro BS nv
Doornstraat 400, 8200 Brugge
Grondbanknummer 2004/0104
Referentienummer TV:

519.562

15-04-2020

Locatie Werf
Dossier: Controle gronden Hotel Dupont Maasmechelen
Pauwengraaf 1, 3630 Maasmechelen
Bestemmingstype(s) I

Overzicht milieukwaliteiten uit het technisch verslag
3-delig nr XYZ

Volume (m³)

Lot/batch nr

Diepte

Type

211

1750

1

0.0 - 3.5 m-mv

Uitgegraven Bodem

(Deel)partij: één of meerdere milieukwaliteiten die samen worden uitgegraven en vervoerd (dus niet selectief worden uitgegraven).

Aanvullende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen
Er wordt gegraven in de buurt van een verdacht perceel. In geval er zintuiglijk verontreinigde bodem
wordt aangetroffen, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de opdrachtgever en de Grondbank,
zodat verdere stappen kunnen genomen worden.
Indien uitgegraven bodem volgens Vlarebo Hoofdstuk XIII te veel bodemvreemde materialen, stenen
en/of steenachtige materialen bevat dienen die vóór het gebruik verwijderd te worden. De noodzaak tot
afzeven hangt af van het beoogde gebruik.
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Uit de boorbeschrijvingen volgt dat we te maken hebben met een zandhoudende grind die
leemhoudend is vanaf 1m.
Acceptatie van afgezeefde stenen op een vergunde breekinstallatie: onverdachte werf. Voor meer
informatie over de types verwijzen we naar de bijlage van deze conformverklaring.
De vzw Grondbank verklaart het hierboven genoemd Technisch Verslag conform en volledig
volgens het Vlarebo hoofdstuk XIII en de Standaardprocedure "Opmaak van een technisch
verslag"
Handtekening Dossierbeheerder

Handtekening

Naam: Sarah De Rudder

Naam: Kathleen Wielant

Datum Opmaak: 20/04/2020

Datum Opmaak: 20/04/2020
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Legende driedelig nummer
X
Gebruik buiten kadastrale werkzone

Y
Bodem of bouwkundig bodemgebruik /
vormvast product (*) binnen kadastrale
werkzone

Z
Bouwkundig bodemgebruik / vormvast
product (*)

0 onbekend
1 (vrij gebruik)
2 vrij gebruik
3 gebruik in I t/m V mits studie ontvangende grond
4 gebruik in III t/m V mits studie ontvangende grond
5 gebruik in IV t/m V mits studie ontvangende grond
7 gebruik in V mits studie ontvangende grond
9 geen gebruik mogelijk

0 onbekend
1 vrij gebruik
2 mits toepassing Codes van Goede Praktijk
9 geen gebruik mogelijk

0 onbekend
1 vrij gebruik in een bouwkundige
of vormvaste toepassing
9 geen gebruik mogelijk

Deze conformverklaring houdt in dat het technisch verslag alle nodige gegevens bevat om een
bodembeheerrapport te kunnen afleveren wanneer verder de traceerbaarheidsprocedure van de vzw
Grondbank wordt gevolgd.
Deze conformverklaring dient gedurende 8 jaar bewaard te worden bij de aanvrager.
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BIJLAGE: GEWIJZIGD EENHEIDSREGLEMENT VOOR GERECYCLEERDE GRANULATEN
Op 24 augustus 2018 wijzigt het acceptatiebeleid bij de breekinstallaties. Breekinstallaties moeten 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.
Grondbank vzw kan deze verklaring afleveren indien voldaan aan de volgende (cumulatieve)
voorwaarden:
De afgezeefde stenen zijn afkomstig van bodemmaterialen, beschreven in een technisch verslag
waarvoor Grondbank vzw een conformverklaring heeft afgeleverd.
Op basis van de gegevens in het technisch verslag blijkt
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 volgens de geldende
bepalingen op het moment van de opmaak van het technisch verslag;
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;
dat de bodemmaterialen waaruit de stenen werden afgezeefd voldoen aan bouwkundig
bodemgebruik of vormvast product (VLAREBO-bijlage VI en VII = driedelige code xy 1).
De aannemer plaats herkomst meldt het transport van de afgezeefde stenen naar de
breekinstallatie via het document ‘aanvraag LMRP verklaring’.
De referentie van de verklaring van Grondank moet worden vermeld op de aanleveringsbon en in het
verwerkingsregister van de breekinstallatie.
Toelichting bij de uitvoeringsbepalingen in de conformverklaring.
De uitvoeringsbepalingen van de conformverklaring geven bondig aan wat er met de afgezeefde stenen
kan of moet gebeuren. Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen volgende scenarii:
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.
Aandachtspunt: de uitvoeringsbepaling in de conformverklaring heeft enkel betrekking op afgezeefde stenen uit de
bodem en is niet van toepassing op de steenfractie afkomstig van de voorafgaandelijke opbraak van gebouwen of
verhardingen.
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