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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Deskundige opmaak sloopopvolgingsplan 

Naam organisatie:  4Best BV 

Naam deskundige:  Niels Laenen  

Adres:    Heikant 115 ½ B-2275 Lille 

Telefoon deskundige:  +32 476 51 97 87 

E-mail deskundige:  niels@4best.be     
 
Opdrachtgever sloopopvolgingsplan 

Naam opdrachtgever: ESA BVBA 

Adres:   Tiensesteenweg 168 blok H bus 202 ½ B-3800 Sint-Truiden 

Telefoon:   +32 11 69 50 75 

Contactpersoon:   Mevr. Ann Molenaers 

 

Initiatiefnemer sloop en afbraak 

Naam bouwheer: OCMW Sint-Truiden 

Adres:   Cl. Cartuyvelsstraat 12 ½ B-3800 Sint-Truiden 

Telefoon:   +32 11 69 70 36 

Contactpersoon:   Dhr. Danny Geysenberghs 

 
Situering project  

Adres:    Brustem-Dorp 125 ½ B-3800 Sint-Truiden 

Kadastrale gegevens:  Afdeling 11 ½ Sectie A ½ Nummer 379E 

Coördinaten:  50° 48’ 15,01” NB – 5° 13’ 11,79” 

Lambert:  209.998,74 m – 166.312,83 m 

 
Datum opmaak:  Dinsdag 28 juli 2020 
 
Voorziene startdatum: - 
 
Traceringsprocedure(s) van toepassing: 

o Uitgebreide procedure 
o Vereenvoudigde procedure 
o Procedure infrastructuurwerken 
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2 VOORSTUDIE 
2.1 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT – HISTORIEK  

Het project te Brustem-Dorp - Sint-Truiden omvat de afbraak van een woonzorgcentrum, een 
conciërgewoning en een afdak voor opslag. De gebouwen dateren allen uit de jaren ’70.  
De gebouwen worden allen gesloopt tot op het maaiveld. De kelders worden niet uitgegraven.  
 
Omvang te slopen gebouwen: 
 

Constructie Grondoppervlak Volume 

Woonzorgcentrum 595,00 m2 3.180,00 m3 

Conciërgewoning 165,00 m2 990,00 m3  

Opslag 75,00 m2 187,50 m3  

Totaal 835,00 m2 4.357,50 m3 

 
De gebouwen verkeerden allen in voldoende staat om een degelijke controle mogelijk te maken.  
 
De situering van het project is weergegeven in bijlage 7.1.   
 
2.2 DOEL VAN DE STUDIE 

Deze studie komt tegemoet aan de verplichting opgenomen in artikel 4.3.3 van het VLAREMA dat 
in voege gegaan is op 1 juni 2012. Tevens werd ook het aanwezige asbest geïnventariseerd 
conform de bepalingen van het KB van 2006 inzake de bescherming van werknemers bij de 
blootstelling aan asbest. 
 
De afvalstoffeninventarisatie heeft tot doel de garanties te verhogen dat alle afvalstoffen in het te 
slopen/ontmantelen gebouw op een correcte wijze worden weggenomen en afgevoerd.  
 
Op deze wijze komen bouwheer en aannemers minder voor onaangename verassingen met hoge 
meerprijzen te staan. De traceerbaarheid van de afvalstoffen wordt ook bij het begin van 
ontstaan van het afval gegarandeerd en daardoor zijn er meer garanties voor een degelijke 
recyclage van het bouw- en sloopafval. 
 
De asbestinventarisatie moet voorkomen dat arbeiders asbestvezels zouden inademen tijdens de 
sloopwerken. 
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3 VELDONDERZOEK 
3.1 ALGEMEEN 

 
� Datum veldonderzoek 

Zaterdag 11 juli 2020 
 

� Uitvoerder veldonderzoek 

Naam organisatie:  4Best BV 

Naam uitvoerder veldonderzoek:  Niels Laenen  

Adres: Heikant 115 ½ 2275 Poederlee  

 
� Contactpersoon in het gebouw 

Naam contactpersoon ter plaatse: - 

 
3.2 ASBESTINVENTARIS 

De destructieve asbestinventaris is toegevoegd als bijlage 7.3. 
Deze werd opgesteld door AIB Vinçotte op 30 juli 1998.  
Indien dit sloopopvolgingsplan ingediend wordt bij Tracimat zal een update vereist zijn.  
 
De gebonden toepassingen vallen eventueel naargelang hun codering onder de eenvoudige 
handelingen en kunnen dus verwijderd worden door werknemers die jaarlijks een opleiding van 8 
uur volgen m.b.t. asbestverwijdering. De losgebonden toepassingen dienen verwijderd te worden 
door een erkende asbestverwijderaar. 
Een overzicht van de door de FOD WASO erkende asbestverwijderaars vindt men terug op 
http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx.  
 
Voor elke verwijdering dient ten minste 14 dagen op voorhand een werkplan ingediend te 
worden door aannemer bij FOD WASO. 
 
Na correcte verwijdering van de asbesthoudende materialen kunnen de gebouwen selectief 
gesloopt worden met als resultaat puin en andere fracties met een laag milieurisico die verder 
gerecycleerd kunnen worden.  
 
Voor alle fracties dienen de nodige verwerkingsbewijzen voorgelegd te worden. Voor de 
materialen die direct herbruikt kunnen worden volstaat de vermelding dat ze afgevoerd werden 
naar een gebruiker (bedrijf/particulier). 
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3.3 STAALNAME EN ANALYSE ANDERE DAN ASBEST 

Om de teerhoudendheid van een dakbedekking of buitenverharding in asfalt te bepalen wordt er 
een PAK-marker spraytest uitgevoerd. Er is geen onderzoek ingesteld naar de teerhoudendheid 
van de aanwezige roofing.   
 
 
3.4 BUITENVERHARDING 

De buitenverharding bestaat uit klinkers in beton. Er is geen onderzoek ingesteld naar de aard 
van het funderingsmateriaal.  

 
3.5 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

� Voor de opmaak van dit sloopopvolgingsplan heeft een beperkt veldonderzoek 
plaatsgevonden. In een later stadium dient er aanvullend destructief onderzoek en 
staalnames plaats te vinden. De opgegeven hoeveelheden zijn louter indicatief.  
 

� Funderingen van de gebouwen en ondergrondse leidingen werden niet onderzocht, 
aangezien deze enkel onderzocht kunnen worden na de sloop. Indien er bij de afbraak 
toch twijfel ontstaat over de aanwezigheid van niet-geïnventariseerde asbesthoudende 
toepassingen dient de deskundige gecontacteerd te worden.  

 
� Ondanks alle inspanningen is het dus niet uit te sluiten dat niet-geïnventariseerde 

afvalstoffen / hoeveelheden kunnen voorkomen. Bij twijfel of vaststelling hiervan dient de 
deskundige onmiddellijk verwittigd te worden. Indien correct, zal het sloopopvolgingsplan 
/ asbestinventaris aangepast worden. In dit geval dient u rekening te houden met 
mogelijke verrekeningen door uw aannemer. Meerwerken moeten kunnen verrekend 
worden aan een correcte prijs.  
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4 SLOOPINVENTARIS 
4.1 SLOOPINVENTARIS 

Op basis van het plaatsbezoek door Niels Laenen op zaterdag 11 juli 2020 werden volgende 
conclusies getrokken: 

� In het verleden hebben er in de gebouwen geen industriële activiteiten plaatsgevonden. 
Visueel kon er geen verontreiniging van de constructie worden geconstateerd.   

� Uit nazicht van het OVAM geoloket blijkt dat er in het verleden nog geen oriënterend 
bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Er is geen sprake van een opname in het 
register van verontreinigde gronden.  

� De TL-lampen en -armaturen dienen als gevaarlijke afvalstof beschouwd te worden. Deze 
dienen omzichtig verwijderd te worden en naar erkende verwerkers worden gebracht.  

� Verder worden alleen niet-gevaarlijke afvalstoffen aangetroffen die regulier vrijkomen bij 
de sloop. 

 

4.2 DRIEDELIGE CODE VOOR ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 

De samenvattende driedelige code wordt toegekend door de hoogste getallen, zijnde de meest 
strenge voorwaarden, te weerhouden. Deze samenvattende code heeft louter een signaalfunctie 
welke aangeeft of de aanwezigheid van een erkende asbestverwijderaar tijdens de sloopwerken 
al dan niet noodzakelijk is. Een toelichting in verband met de driedelige code vindt men terug in 
de asbestinventaris. 
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5 SLOOPOPVOLGING 
5.1 ALGEMEEN 

Het VLAREMA verplicht een scheiding bij de bron van de vrij te komen afvalstromen. Deze 
stromen (steenachtig puin, gevaarlijke afvalstoffen, glas, asbesthoudende afvalstoffen, glas, hout, 
AEEA, metaal, etc.) komen regelmatig voor bij sloopwerken en dienen gescheiden ingezameld te 
worden. Het is van primordiaal belang dat de gevaarlijke afvalstoffen van de niet-gevaarlijke 
worden onderscheiden. Indien ze gemengd geraken wordt het afval beschouwd als gevaarlijk en 
stijgt dus ook de kost voor de verwerking. 
 
Alle delen van het gebouw werden zo zorgvuldig mogelijk onderzocht.  Echter zijn de geschatte 
hoeveelheden louter indicatief en hebben tot doel zoveel mogelijk informatie te verschaffen aan 
de opdrachtgever van de studie en de aannemer van de sloopwerken.  
 
4Best BV  kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van deze 
hoeveelheden. De opgemeten hoeveelheden kunnen in het bijgevoegde overzicht gevonden 
worden. 
 
Niet-geïnventariseerde afvalstoffen/hoeveelheden kunnen voorkomen, bij twijfel of vaststelling 
hiervan dient de deskundige onmiddellijk verwittigd te worden. Indien correct, zal het 
sloopopvolgingsplan aangepast worden. In dit geval dient u rekening te houden met mogelijke 
verrekeningen door uw aannemer. Daarom is het aangewezen om voor deze posten ook 
eenheidsprijzen te vragen in de offerte. Prijsvragen én offertes kunnen aan de deskundige 
voorgelegd worden.  
 
5.1.1 ONTRUIMING VAN DE GEBOUWEN 

Voorafgaand aan de eigenlijke sloop of ‘strip-out’ dienen alle vrijstaande elementen zoals 
meubilair, losse toestellen, voorraden, etc. verwijderd te worden via de aangewezen weg. 
Opgepast voor gevaarlijke afvalstoffen zoals opgeslagen chemicaliën. 
 
5.1.2 VERWIJDERING VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN  

Voorafgaand aan de eigenlijke sloop van het gebouwen dienen alle aanwezige gevaarlijke 
afvalstoffen verwijderd te worden. De stoffen die het hergebruik van de vrij te komen stromen 
verhinderen, dienen voor de aanvang verwijderd te worden conform de toepasselijke 
voorschriften. 
Voor de verwijdering van het asbest kan men aan de hand van de driedelige code zien of er een 
erkende asbestverwijderaar noodzakelijk is of het om eenvoudige handelingen gaat. 
 
5.1.3 TANKS EN SCHOUWEN 

Opslagtanks van brandstoffen en andere recipiënten met gevaarlijke afvalstoffen dienen 
voorafgaand geledigd en gereinigd worden door een erkend bedrijf. Schouwen zijn roethoudend 
en bevatten PAK’s. Om geen vermenging te krijgen tussen het puin en het roet en zo niet meer 
geschikt te maken voor hergebruik, is het aangewezen deze te reinigen alvorens de sloopwerken 
aan te vatten.   
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5.2 WERF SPECIFIEKE AANBEVELINGEN  

Er zijn geen werf specifieke aanbevelingen geformuleerd voor dit project.  
 

5.3 ALGEMENE EVALUATIE VAN DE RISICO’S 

Tijdens de inventarisatie zijn er geen specifiek gevaarlijke situaties vastgesteld anders dan de 
gebruikelijke risico’s bij het slopen van gebouwen. 
 

5.4 AANBEVELING MET BETREKKING TOT EEN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID 

Als er tijdens de werf gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, die niet opgenomen zijn in het 
sloopopvolgingsplan, meldt de uitvoerder van de werken de onvoorziene omstandigheid aan de 
betrokken deskundige en aan de sloopbeheersorganisatie Tracimat VZW. De deskundige gaat na 
of een bijkomend controlebezoek ter plaatse noodzakelijk is, stelt na de verwijdering van deze 
gevaarlijke afvalstoffen een (geactualiseerd) controleverslag op en bezorgt dit aan Tracimat VZW. 
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6 ONDERTEKENING 
 
Ik ondergetekende, Niels Laenen verklaar dat de in dit sloopopvolgingsplan opgenomen 
informatie zo volledig mogelijk en correct is. 

Opgemaakt te Poederlee, op dinsdag 28 juli 2020. 

 

Naam van de erkende 
Tracimat deskundige 

en auteur 
Niels Laenen 
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7 BIJLAGEN 
� BIJLAGE 1: SITUERING PROJECT ( 7.1 ) 

� BIJLAGE 2: SLOOPINVENTARIS  ( 7.2 ) 

o INVENTARIS VAN DE ASBESTHOUDENDE MATERIALEN MET DRIEDELIGE CODE ( 7.2.1 ) 

o INVENTARIS VAN DE OVERIGE GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN ( 7.2.2 ) 

o INVENTARIS VAN DE NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN. ( 7.2.3 ) 

� BIJLAGE 3: DESTRUCTIEVE ASBESTINVENTARIS ( 7.3 ) 

� BIJLAGE 4: FOTO’S VELDONDERZOEK ( 7.4 )  
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7.1 SITUERING PROJECT 
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7.2 SLOOPINVENTARIS 

7.2.1 INVENTARIS VAN DE ASBESTHOUDENDE MATERIALEN MET DRIEDELIGE CODE 

Situering in het bouwwerk 
Materiaal Benaming afvalstof Eural-code Aantal Opp. / Lm Massa 

Driedelige 
code Gebouw Lokaal Onderdeel 

CFR. Asbestinventaris opgesteld door AIB Vinçotte (bijlage 7.3)        
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7.2.2 INVENTARIS VAN DE OVERIGE GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

Situering in het bouwwerk 
Materiaal Benaming afvalstof Eural-code Aantal Opp. / Lm Volume Massa  

Gebouw Lokaal Onderdeel 

Verspreid - Armatuur AEEA AEEA: TL armatuur 16 02 13* 80 - - - 

Verspreid - Lamp AEEA AEEA: TL lamp 20 01 21* 140 - - - 

Verspreid - Dakbedekking 
Teerhoudende 

roofing* 
Teerhoudende bitumineuze 

mengsels: roofing 
17 03 01* - 650,00 m2 - 6,50 ton 

 
* roofing wordt ‘worst-case’ als teerhoudend opgenomen aangezien deze momenteel nog niet onderzocht is op zijn teerhoudendheid.  
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7.2.3 INVENTARIS VAN DE NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

Situering in het bouwwerk 
Materiaal Benaming afvalstof Eural-code Aantal Opp. / lm Volume Massa  

Gebouw Lokaal Onderdeel 

Verspreid Bovenbouw 
Metselwerk en 

constructie 
Gewapend beton Beton 17 01 01 - - 450,00 m3 1125,50 ton 

Verspreid Onderbouw Fundering Gewapend beton Beton 17 01 01 - - 180,50 m3 446,50 ton 

Verharding - Toplaag Ongewapend beton Beton 17 01 01 - - 40,00 m3 92,00 ton 

Verspreid Bovenbouw Metselwerk 
Baksteen en 
dakpannen 

Baksteen en dakpannen 17 01 02 - - 525,00 m3 945,00 ton 

Verspreid - Sanitair Porselein Porselein 17 01 03 - - - 1,76 ton 

Verspreid - Wandafwerking Keramiek Keramische tegels 17 01 03 - - - 1,65 ton 

Verspreid - Ramen  Glas Glas 17 02 02 - - - 3,98 ton 

Verspreid - 
Afwerking en 
constructie 

Staal Metaalafval: ijzer en staal 17 04 05 - - - 28,50 ton 

Verspreid - 
Constructie en 

afwerking 
Hout 

Hout: behandeld hout         
(B-hout) 

17 02 01 - - - 42,20 ton 

Verspreid - Afwerking PVC Kunststoffen: PVC 17 06 04 - - - 2,98 ton 

Verspreid Kantine Vloerbedekking Tapijt Textiel: tapijt 20 01 11 - - - 0,96 ton 

Verspreid - Afwerking Divers Textiel: overige 20 01 11 - - - 0,21 ton 

Verspreid - Apparatuur AEEA 
AEEA: vrij van gevaarlijke 

afvalstoffen 
16 02 14 334 - - - 
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7.3 DESTRUCTIEVE ASBESTINVENTARIS 

 

 

 

 

























































































 

4BEST BV 28 JULI 2020 PAGINA ½17  

7.4 FOTO’S VELDONDERZOEK 
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