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AANVAARDINGSPLAN 
& 

VLAREMA overeenkomst 
 

 

Identificatie  

Naam:  CROMMELINCK R&D bvba 

Adres:  Industrielaan 9/9A 

9620 Zottegem 

Telefoon:  0485/86.71.08 

Email:  info@bartcrommelinck.be  

Website: www.bartcrommelinck.be  

 

 

Toegankelijkheid 

De breeklocatie, de TOP en de sorteerplaats zijn enkel toegankelijk voor het personeel 

van CROMMELINCK R&D, de bevoegde ambtenaren van de gemeente, OVAM en Gewest, 

de controle-instellingen en de personen die materialen aanvoeren en ophalen na 

verkregen toestemming. 

 

Externen die de inrichting wensen te betreden dienen zich steeds aan te melden aan de 

weegbrug. 

 

 

Materialen welke aanvaard worden: 

De chauffeur meldt zich bij de weegbrugverantwoordelijke, bezorgt deze een kopie van 

de vrachtdocumenten (Identificatieformulier voor afvalstoffen, Vrachtbon voor 

uitgegraven bodem, CMR) en verstrekt daar volgende gegevens: 

- nummerplaat van het voertuig 

- naam en adres van de vervoerder 

- naam en adres van de klant 

- herkomst van het materiaal (naam en adres van de werf) 

- aard  en samenstelling van de materialen 

- meldingsplicht van verdachte materialen,… 

 

 

De weegbrugverantwoordelijke onderwerpt het materiaal aan een eerste visuele controle 

en keurt het materiaal aan de hand van volgende criteria: 

- het vergund zijn voor het aangeboden materiaal; 

- de zuiverheid van het aangeboden materiaal. 

Tijdens het lossen van de vracht onderwerpt de koer-/bullman het materiaal aan een 

tweede visuele controle. Ingeval van onzuiverheden of verdachte materialen meldt de 

bullman dit aan de weegbrugverantwoordelijke. 

 

Volgende afvalstoffen worden aanvaard: 

Materiaal Acceptatiezone  

Grond en stenen  (>25% grond) TOP  

Teelaarde TOP 

Steenpuin (HMRP) Breker 

Betonpuin gewapend (HMRP) Breker 

Betonpuin ongewapend (HMRP) Breker 

Gemengd B&S-afval Sorteerplaats 

Ytong  Sorteerplaats 
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Gips Sorteerplaats 

Keramiek en tegels Sorteerplaats 

Asbestvrije vezelcementmaterialen Sorteerplaats 

Glas  (eural 170202) Sorteerplaats 

Houtafval   Sorteerplaats 

Papier & karton Sorteerplaats 

Kunststof Sorteerplaats 

Metalen Sorteerplaats 

Groenafval Sorteerplaats 

 

Er wordt enkel puin van inerte afvalstoffen aanvaard. 

Het puin mag geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten en dient vrij te zijn van 

onzuiverheden. Het puin zal gecontroleerd worden op kleur en geur. 

Puin van milieuhygiënisch twijfelachtige oorsprong moet voorzien worden van de vereiste 

milieuhygiënische analyses. 

Het puin dient vrij te zijn van asbesthoudende en asbestverdachte materialen. Puin 

vermengd met asbestverdacht materiaal wordt geweigerd. 

 

De aanwezigheid van grond en glas in puin moet worden beperkt overeenkomstig de 

richtlijnen van OVAM. Wanneer het puin meer dan 25% grond bevat wordt deze 

aanvaard op de TOP waar deze eerst dient te worden afgezeefd. De afgezeefde grond 

hoort niet bij puingranulaten en wordt verwerkt op de TOP conform het 

kwaliteitsborgingssysteem van de vzw grondbank. 

 

Het aangevoerd puin verwerkt Crommelinck R&D als hoogmilieurisico-profiel (HMRP).  

 

Stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen die voldoet aan de waarden voor het 

gebruik van bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product 

(VLAREBO-bijlage VI en VII) met een verklaring van een erkende 

bodembeheerorganisatie of een erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie 

of een erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en 

behandeling van bagger- en ruimingsspecie, worden ter plaatse verwerkt als HMRP.  

 

Cementgebonden asbestafval wordt niet aanvaard. 
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Als IHM (Inzamelaar, Handelaar of Makelaar) van gemengd bouw- en sloopafval dienen 

wij u te informeren over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals 

vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. 

 

Volgende afvalstoffen vallen onder de sorteerplicht en dienen gescheiden ingezameld te 

worden: 

 

1 Klein gevaarlijk afval van 

vergelijkbare 

bedrijfsmatige oorsprong 

13 Afgedankte apparatuur en 

recipiënten die 

ozonafbrekende stoffen of 

gefluoreerde 

broeikasgassen bevatten 

2 Glasafval 14 Afvallandbouwfolies 

3 Papier- en kartonafval 15 Afgedankte batterijen en accu’s 

4 Gebruikte dierlijke en plataardige 

oliën en vetten 

16 Houtafval 

5 Groenafval 17 Metaalafval 

6 Textielafval 18 PMD-afval 

7 Afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur 

19 Afgedankte matrassen  

8 Afvalbanden 20 Recycleerbare harde 

kunststoffen 

9 Puin 21 Geëxpandeerd polystyreen 

(zuiver piepschuim van 

verpakkingen met 

bolletjesstructuur) 

10 Afgewerkte olie 22 Folies 

11 Gevaarlijke afvalstoffen 23 Keukenafval en etensresten * 

12 Asbestcementhoudende 

afvalstoffen 

24 Levensmiddelenafval* 

(*)Voor wie geldt de nieuwe sorteerverplichting vanaf 1 januari 2021? 

Bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden 

geserveerd of bereid: 

-Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen 

-Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden 

-Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden 

-Penitentiaire inrichtingen 

-Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers 

-Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers 

-Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag 

-Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen 

-Cateringbedrijven 

Opgelet! De verplichting geldt vanaf 1 januari 2024 voor alle bedrijven. 

 

Uitzondering: 

Afvalstoffen die door de afvalproducent verplicht gescheiden moeten worden aangeboden 

en afzonderlijk moeten worden gehouden bij de ophaling of inzameling, mogen maar 

worden samengevoegd in hetzelfde recipiënt als het om droge en niet-gevaarlijke fracties 

gaat én de samenvoeging van de fracties, het uitsorteren en de hoogwaardige 

verwerking niet verhindert. Daarbij dient een contract, waarbij aangegeven wordt welke 

fracties aanwezig mogen zijn in het inzamelrecipiënt en welke niet, opgemaakt te worden 

om te voldoen aan de bepaling zoals opgenomen in artikel 6.1.1.4. van het VLAREMA.  
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Onderhavig document doet dienst als contract zoals opgenomen in artikel 

6.1.1.4. van het VLAREMA. 

 

 

Overzichtstabel van welke fracties aanwezig mogen zijn in het inzamelrecipiënt van 

gemengd bouw- en sloopafval en welke niet: 

 

  Niet aanwezig Aanwezig 

1 Klein gevaarlijk afval van 

vergelijkbare 

bedrijfsmatige oorsprong 

 

x 

 

2 Glasafval x  

3 Papier- en kartonafval  x 

4 Gebruikte dierlijke en plataardige 

oliën en vetten 

x  

5 Groenafval  x 

6 Textielafval  x 

7 Afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur 

x  

8 Afvalbanden x  

9 Puin x  

10 Afgewerkte olie x  

11 Gevaarlijke afvalstoffen x  

12 Asbestcementhoudende 

afvalstoffen 

x  

13 Afgedankte apparatuur en 

recipiënten die 

ozonafbrekende stoffen of 

gefluoreerde 

broeikasgassen bevatten 

x  

14 Afvallandbouwfolies x  

15 Afgedankte batterijen en accu’s x  

16 Houtafval  x 

17 Metaalafval  x 

18 PMD-afval x  

19 Afgedankte matrassen  x  

20 Recycleerbare harde kunststoffen  x 

21 Geëxpandeerd polystyreen (zuiver 

piepschuim van verpakkingen met 

bolletjesstructuur) 

 x 

22 Folies  x 

23 Keukenafval en etensresten * x  

24 Levensmiddelenafval* x  

25 Overig bouw- en sloopafval die 

geen gevaarlijke stoffen bevatten  

 x 

 

Bouw- en sloopafval: afvalstoffen die geproduceerd worden door bouwwerkzaamheden 

en afkomstig zijn van de aangewende bouwmaterialen, exclusief hun verpakkingen, of 

afvalstoffen die geproduceerd worden door sloop-, renovatie- en 

ontmantelingswerkzaamheden nadat alle losse elementen verwijderd zijn die geen deel 

uitmaken van de constructie. 
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Weegprocedure van de aangevoerde materialen  

De aangevoerde materialen worden gewogen d.m.v. een weeginstallatie voorzien van een 

ijkcertificaat. Bij acceptatie van het aangeboden materiaal wordt een weegbon met 

oplopend volgnummer in tweevoud opgemaakt, welke getekend wordt door de vervoerder 

en de certificaathouder (of zijn gemachtigde).  Bij het wegen van het afval (zowel bruto- 

als tarraweging) moeten er zich steeds eenzelfde aantal personen in de wagen bevinden. 

 

De weegbon vermeldt: 

- naam en adres van de vergunninghouder; 

- oplopend volgnummer; 

- datum en uur van de aanvoer; 

- naam en adres van de klant; 

- naam van de chauffeur; 

- nummerplaat van het vervoermiddel; 

- de aangevoerde hoeveelheid;  

- aard van het materiaal in de zin van het acceptatiereglement + EURAL-code; 

- herkomst; 

- handtekening van de chauffeur en de weegbrugverantwoordelijke. 

 

 

Lossen van aangevoerde materialen 

Het materiaal wordt gelost op de plaats aangeduid door de weegbrugverantwoordelijke of 

bullman. Indien dit niet gebeurt, wordt het puin op kosten van de leverancier verplaatst. 

Indien uit nacontrole blijkt dat het gekipte materiaal niet conform is met dit 

acceptatiereglement, dan heeft het personeel van CROMMELINCK R&D het recht om de 

verwijdering van het gekipte materiaal door de vervoerder te eisen. 

 

 

Door het handtekenen van de weegbon op het exploitatieadres van Crommelinck 

R&D verklaart de vervoerder zich akkoord met dit aanvaardingsreglement. 

 

 

 

Dhr. Bart Crommelinck  

Zaakvoerder Crommelinck R&D 

Datum:.../.../....... 

  

 

 

Door het handtekenen van dit VLAREMA-contract brengt u als producent van de 

afvalstof uw VLAREMA-overeenkomst in orde. 

Naam afvalstoffenproducent:  

Maatschappelijke zetel:  

Ondernemingsnummer:  

Plaatsingsadres:  

In tweevoud opgemaakt en ondertekend voor akkoord: 

 

 

 

 

 

Dhr. Bart Crommelinck  

Zaakvoerder Crommelinck R&D 

Datum: …/…/….  

 

 

 

 

 

Klant 

Naam en handtekening  

Datum: …/…/…. 

 

  13  09  2022

 13    09   2022
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