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Waarop moet je letten bij
de afvoer van sloopafval?

co

Voor de sloop van een gebouw heb je misschien al een sloopopvolgingsplan (SOP) opgemaakt. Dit document geeft al een goed beeld
van de materialen die zullen vrijkomen bij de sloop van de constructie. In dit artikel gaan we dieper in op het selectief slopen en we
vertellen je waarop je moet letten bij de afvoer van het sloopafval.
Katrien Boussery, SBB

Selectief slopen
Het is noodzakelijk dat het sloopafval
zo veel mogelijk al op de werf wordt
uitgesorteerd. Zeker bij grote afbraakwerkzaamheden levert dit een aanzienlijk financieel voordeel op. Bij het
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slopen start men het best met het verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen. Hier denken we voornamelijk aan
asbesthoudende materialen zoals golfplaten, oude voederbakken, leidingen,
bepaalde isolatiematerialen enzovoort.

Deze asbesthoudende materialen
moeten afgevoerd worden naar een
erkend inzamelpunt of opgehaald door
een erkende vervoerder.
Het gebruik en het hergebruik van
asbest is sinds 1998 verboden. Toch
zien we nog asbestgolfplaten en
asbesttoepassingen in later gebouwde
stallen. Om uitsluitsel te krijgen of het
al dan niet gaat om asbesthoudende
materialen is een staalname met bijbehorende analyse vaak noodzakelijk, ook
voor gebouwen van na 1998.
In een gebouw zijn er vaak ook nog
heel wat andere gevaarlijke afvalstof-

Waar naartoe met het afval?

nd

De gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffen moeten afgevoerd worden
naar een inzamelsite of naar een
erkende afvalstoffenhandelaar. In
sommige gemeentelijke containerparken kan een landbouwer terecht met
een (vaak heel beperkte) hoeveelheid
bouw- en sloopafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische toestellen, tllampen en dergelijke. Maar al snel zijn
de hoeveelheden te groot en is afvoer
naar een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM)
nodig. Een lijst van geregistreerde
IHM-bedrijven vind je op de website
van OVAM (www.ovam.be/register_
ihm). Op deze website kan je onder
meer bedrijven vinden via de Euralcode van de afvalstof. Het hergebruik
van afvalstoffen op het bedrijf is
beperkt en aan heel strikte voorwaarden gebonden. Hier komen we in een
volgend artikel uitgebreid op terug.

bo

koker die met teer werd geschilderd,
treinbielzen of met teer bewerkte
weidepalen ...
Wanneer alle gevaarlijke afvalstoffen
uit het gebouw zijn verwijderd, kan
overgegaan worden tot het uitselecteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen
zodat we tot een zuivere steenfractie
kunnen komen. Hoe zuiverder het
steenpuin, hoe goedkoper het kan worden afgevoerd. Bij het volgen van het
Tracimattraject is er een controle tijdens de afbraakfase zodat de sloper
een grotere garantie heeft dat het
steenpuin geen gevaarlijke stoffen
meer bevat.
Glas, hout, metaal, kunststoffen, isolatie en gipsplaten zijn maar enkele
voorbeelden van materialen die apart
kunnen worden gehouden. Let wel op
wanneer er Ytong (of cellenbeton) en
gips aanwezig is in het gebouw. Ytong
en bijvoorbeeld gipspleisters zijn geen
inerte bouwmaterialen en moeten
zeker elk apart gehouden worden
omdat de mogelijkheid bestaat dat sulfaten naar de ondergrond uitlogen.
Niet-vervuilde Ytong of cellenbeton
kan gerecycleerd worden tot nieuwe
zandfractie voor nieuwe cellenbeton.
Ytong of cellenbeton mag niet verward
worden met kalkzandsteen (Xellablokken) die ook wel voorkomt in de
stallenbouw. Kalkzandsteen mag je wel
samen met de baksteenfractie afvoeren.

Afgiftebewijzen of
identificatieformulier?
Voor de afgifte van bedrijfsafvalstoffen
aan een vergunde verwerker of een
geregistreerde IHM moet een afgiftebewijs worden afgeleverd. Een identificatieformulier voldoet eveneens als
afgiftebewijs. Deze afgiftebewijzen of
identificatieformulieren moeten minstens vijf jaar worden bijgehouden. ->
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co

fen aanwezig die apart moeten worden
gehouden en apart moeten worden
afgevoerd. Denken we maar aan tllampen en de armaturen, pompen met
hydraulische oliën, spaarlampen,
materialen die teer bevatten, transformatoren, ioniserende rookmelders,
mazouttanks, schouwen, bliksemafleiders, cv-ketel …
Ook moeten we aandacht besteden aan
materialen die gecontamineerd zijn
door gevaarlijke stoffen. Op landbouwbedrijven vind je tal van voorbeelden:
een betonvloer die doordrenkt is met
mazout of olie, een spant of metaal
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De wetgeving over
transport en
inzameling van afval
is ingewikkeld.
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Het beleid en de wetgeving in ons land zit vaak nogal ingewikkeld
in elkaar. En vaak wordt er ook gegoocheld met namen en termen
zodat we als leek het noorden snel kwijtraken in de wetgeving.
Op het vlak van transport (vervoer) en de inzamelaars (IHM) is het
toch best ingewikkeld. Maar één aspect willen we zeker meegeven.
Als je als landbouwer een vervoerder kiest om je afval (zowel
gevaarlijk als niet-gevaarlijk) weg te brengen en daarbij ook de
bestemming bepaalt, dan is een erkende vervoerder voor
afvalstoffen voldoende. Indien je echter geen bestemming opgeeft
en dus de vervoerder zelf bepaalt waar hij naartoe gaat met je afval,
dan moet deze vervoerder ook geregistreerd staan als IHM
(inzamelaar, handelaar, makelaar).
Het is dus best mogelijk dat je aannemer geregistreerd staat als
erkend vervoerder van afvalstoffen, maar niet als IHM.
Gelukkig moet je je niet laten registeren als erkend vervoerder of
IHM als je je eigen sloopafval wil wegbrengen. Wel moeten de
voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen nageleefd worden.
De lijst van erkende vervoerders vind je via
www.ovam.be/register_vervoerders
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Via erkend vervoerder
of erkende inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars of
-makelaars
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Wat is nu het verschil tussen een
afgiftebewijs en een identificatie
formulier? Een identificatieformulier is
een document dat wordt opgesteld en
aanwezig moet zijn tijdens het vervoer
van alle afvalstoffen. Echter, wanneer
je als landbouwer je eigen sloopafval
afvoert naar een verwerker of geregistreerde afvalstoffenhandelaar, dan ben
vrijgesteld om dit formulier op te
maken. In dit geval is er dus geen
identificatieformulier aanwezig en zal
het bedrijf dat je sloopafval ontvangt je
een afgiftebewijs moeten afleveren.
Ook wanneer een kleine aannemer
(minder dan 10 werknemers en geen
afvalverwerker) het gebouw sloopt en
het sloopafval afvoert, zal er geen
identificatieformulier zijn en is het
afgiftebewijs van toepassing.
Bij het afvoeren van gevaarlijk sloop
afval (zoals bijvoorbeeld asbest) of
ongevaarlijk sloopafval door een
erkende vervoerder zal er een identificatieformulier worden opgemaakt.
Je zal dit ook moeten ondertekenen.
De hoeveelheid die afgevoerd wordt,
moet op dit document vermeld staan.
Indien dit niet kan vóór vertrek, dan
mag dit ook ingevuld worden op de
plaats van bestemming. In dat geval
moet wel een kopie van het aangepaste
formulier aan jou worden overgemaakt. Dit identificatieformulier dient
dus als bewijs dat je sloopafval correct
is afgevoerd.
Het is dus wettelijk verplicht om voor
alle bedrijfsafvalstoffen een afgiftebewijs of identificatieformulier bij te
houden, zowel voor de gevaarlijke als
de niet-gevaarlijke afvalstoffen. n
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