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           Veurne, 22 augustus 2018 
 
 

 
BETREFT :  Vlarema 6 en nieuw Eenheidsreglement  

Laag en Hoog Milieurisicoprofiel puin (LMRP en HMRP) 
Aanpassing tarieflijst breekwerf 

 
 
 

  Beste klant, 
  

De publicatie van Vlarema 6 en hieraan gekoppeld de publicatie van het nieuwe Eenheidsreglement 
gerecycleerde granulaten (08/05/2018), met laatste wijzigingen op 03/07/2018, heeft een grondige 
impact op de organisatorische en praktische werking van alle breekwerven.  
 
Er zal vanaf 24 augustus 2018 een onderscheid moeten gemaakt worden tussen puin met een LAAG 
(LMRP) en HOOG Milieu Risico Profiel (HMRP).  
Dit impliceert voor onze breekwerf een verdubbeling aan stockageruimte, extra analyses, extra 
verwerking, extra intern transport, extra administratie, … Kortom bijkomende kosten waarvan wij 
genoodzaakt zijn deze te verrekenen in onze storttarieven. 
 
- Laag Milieu Risicoprofiel Puin (LMRP): 

o Metselwerk en mengpuin: verhoging met 1,00 €/ton 
o Asfalt (niet teerhoudend): + 1,00 €/ton 
o Beton: ongewijzigd 

 
- Hoog Milieu Risicoprofiel Puin (HMRP): 

o Metselwerk en mengpuin: verhoging met 5,00 €/ton 
o Asfalt (niet teerhoudend): + 5,00 €/ton 
o Ongewapend beton: +2,00 €/ton 
o Gewapend beton: + 5,00 €/ton 

 
Deze voorwaarden gaan in op 24 augustus 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter verduidelijking : 
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Onder LMRP (Laag Milieu Risico Profiel) valt : 
 
- Puin uit selectieve sloop en infrastructuurwerken met verwerkingstoelating van een 

sloopbeheerorganisatie. Voorlopig enkel Tracimat (www.tracimat.be). Zowel sloper als breker 
dienen lid te zijn van deze organisatie. De verwerkingstoelating dient vooraf de aanvoer in ons 
bezit te zijn.  

- Puin afkomstig van sorteerinrichtingen waarvan kan aangetoond worden dat ze voldoen aan het 
kwaliteitsborgingssysteem (KBS) van het Eenheidsreglement. 

- Afgezeefde stenen uit bodem mits verklaring van een bodembeheerorganisatie 
(Grondbank/Grondwijzer). 

- Puin afkomstig van een reinigingscentrum met kwaliteitsborgingssysteem (KBS) met externe 
certificatie. 

- Productieafval (vb. betonresten van een betoncentrale, natuursteen, baksteen, …) mits 
contractovereenkomst met de breker. 

- Bouwafval van bouwwerkzaamheden (nieuwbouw); dus geen sloopafval en mits 
contractovereenkomst met de breker. 

 
Onder HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel) valt : 
- Puin afkomstig van niet-selectieve sloop, dus zonder verwerkingstoelating. 
- Puin van containerparken / containerbedrijven zonder KBS. 
- Puin afkomstig van particulieren (kleine hoeveelheden). 
- Afgezeefde stenen uit bodem die niet conform Vlarebo bijlage VI en VII is. 
- Puin uit een brand. 
- Puin afkomstig van saneringen. 
 
Voor meer info of verdere toelichting kan u uiteraard steeds bij ons terecht. 

 
 

Dank voor uw begrip en medewerking. 
       

 

http://www.tracimat.be/

