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A. Acceptatiereglement mobiele breker 
 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op het aanvaarden van het te accepteren van steenachtige afval-

stoffen welke wordt aangeboden aan de mobiele bewerkinstallatie. 

 

Artikel 2 Verklaring van begrippen 

2.1  Aanbieder 

Degene door wie of namens wie steenachtige afvalstoffen ter bewerking wordt aangeboden. 

 

2.2  Toezichthouder 

De door de beheerder aangewezen functionaris die de beheerder vertegenwoordigt op de be-

werkinstallatie. 

 

2.3  Beheerder 

Degene die het beheer heeft over de bewerkingsinstallatie of de door deze aangewezen verte-

genwoordiger(s). 

 

2.4  Steenachtige afvalstoffen 

Afvalstoffen die vrijkomen bij het slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken zoals 

kunstwerken en wegen, in hoofdzaak bestaande uit metselpuin, betonpuin, asfalt, hout, kunststof-

fen, metalen, glas, gips, isolatiemateriaal, aanhangend grond, lege emballagematerialen, restan-

ten bouwmaterialen, onbruikbaar geworden hulpmaterialen of een combinatie hiervan. 

 

Artikel 3 Geldigheid 

3.1  Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van steenachtige afvalstoffen aan de be-

werkingsinstallatie. Door het aanbieden van steenachtige afvalstoffen wordt de aanbieder geacht 

met dit reglement in te stemmen. 

 

3.2  Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn 

aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een over-

eenkomst tussen aanbieder en beheerder.  Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in con-

flict zijn met vigerende wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 4. Beheer en exploitatie 

4.1  De bewerkinstallatie voor het verwerken van steenachtige afvalstoffen is mobiel en wordt vanuit 

de Neonstraat  te Ede beheerd door de directie van V.d. Kraats en Bouw B.V. 

 

Artikel 5. Toegang 

5.1  De bewerkinstallatie is alleen toegankelijk voor medewerkers van V.d. Kraats en Bouw  B.V. en - 

na verkregen toestemming - derden. 

5.2 De ontdoener houdt zich tijdens diens aanwezigheid op de bewerklocatie strikt aan de geldende 

veiligheids- en milieuvoorschriften en overige aanwijzingen van of namens beheerder. 
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Artikel 6. Openingstijden 

6.1  De bewerkinstallatie is werkzaam op werkdagen van 7:00 tot 19:00 uur en niet gedurende zater-

dagen, zon- en feestdagen. In overleg met de beheerder en /of bevoegd gezag kunnen andere 

openingstijden vastgesteld worden gerelateerd aan de omgevingsfactoren en geluidsnormen. De 

bewerkinstallatie is gesloten tijdens feestdagen. 

 

Artikel 7. Aanbieden van steenachtige afvalstoffen 

7.1  Van de acceptatievoorwaarden steenachtige afvalstoffen (zie art. 8) mag niet door de bewerkin-

stallatie worden afgeweken. 

 

Artikel 8. Acceptatie steenachtige afvalstoffen 

8.1. Alleen bewerkbare steenachtige afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor zover deze voldoen aan 

de eisen in paragraaf 8.4. 

 

8.2. De steenachtige afvalstoffen worden per bak beoordeeld en mogen (visueel herkenbaar) geen 

voor het milieu schadelijke stoffen bevatten: 

• asbest en asbesthoudende en asbestgelijkende materialen; 

• verontreinigde grond; 

• teerhoudend asfalt en teerhoudend grind; 

• puin met gevaarlijke afvalstoffen (die onder BAGA vallen); 

• puin verontreinigd met roet en/of minerale olie; 

• puin met gips of cellenbeton (gasbeton); 

• huishoudelijke afvalstoffen; en 

• dakdekkingsmaterialen dakmastiek, dakgrind 

• klein gevaarlijk afval; 

 

Verder worden de volgende stoffen niet geaccepteerd: 

• reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval; 

• immobilisaten; 

• materialen uit IBC-constructies; 

• slakken direct uit metaal- en staalbereiding, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden 

voor toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van de beoordelingsrichtlijn; 

• slakken direct uit de non-ferro industrie; 

• (gereinigde) grond. 
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8.3 De steenachtige afvalstoffen mogen niet asbest-verdacht zijn. Een hoeveelheid sloopafval is niet 

asbest-verdacht indien deze: 

▪ bestaat uit tegels /trottoirbanden; 

▪ bestaat uit asfalt; 

▪ afkomstig is van een project waarvan door een conform het Certificatiereglement Asbestinven-

tarisatie gecertificeerd bedrijf is aangegeven, dat in het betreffende bouwwerk geen asbest 

aanwezig is; 

▪ puin betreft dat aantoonbaar voldoet aan SVMS-007 en het puin verkregen is uit een sloop-

proces dat aantoonbaar conform SVMS-007 is uitgevoerd; 

▪ gesaneerd door volgens het Certificatiereglement Asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf. 

 

Bij de bewerkingsinstallatie worden de volgende afvalstoffen geaccepteerd: 

▪ betonpuin 

▪ metselwerk puin 

▪ gemengd puin 

▪ opgebroken verhardingsmateriaal (asfalt, klinkers, funderingsmateriaal). 

 

8.4  Het puin mag niet meer dan 10% (m/m) zand bevatten en niet meer dan 1 % (m/m) en 2 % (V/V) 

niet steenachtig materiaal of organisch verteerbaar materiaal (papier, hout, pvc, rubber, polysty-

reen, etc). 

 

8.5  De steenachtige afvalstoffen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. In twijfel-

gevallen worden monsters genomen die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. De kos-

ten van het onderzoek worden doorberekend aan de aanbieder. 

  

8.6  Ter voorkoming van asbest in steenachtige afvalstoffen hanteert V.d. Kraats en Bouw BV de 'as-

bestzorgvuldigheidsmodule' (paragraaf 5.2.4, BRL 2506-1 en 4.2.3 in de BRL 2506-2) 

 

8.7 Steekproefsgewijs en in twijfelgevallen worden bakken onderzocht op verontreinigingen. Bij twijfel 

worden de kosten van het onderzoek (op basis van ongelijk) doorberekend aan de ontdoener. In 

afwachting van de uitslag van dit onderzoek mag het materiaal niet gestort worden. 

 

Niet geaccepteerde steenachtige afvalstoffen moeten direct verwijderd worden. Dat geldt ook 

voor steenachtige afvalstoffen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan na het controle-

ren per shovelbak is gebleken dat deze geheel of gedeeltelijk onacceptabel is. 

Indien de ontdoener, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht het niet 

geaccepteerde  steenachtige afvalstoffen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van 

de ontdoener op milieuhygiënische verantwoorde wijze worden afgevoerd naar een daartoe ge-

rechtigde (eind)verwerker.  

 

Na verwerking van de geconstateerde afwijking wordt de ontdoener schriftelijk, dan wel telefo-

nisch geïnformeerd betreffende het geconstateerde en afhandeling hiervan.  

Van geconstateerde afwijkingen wordt een register bijgehouden, asbestgerelateerde zaken wor-

den 30 jaar en overige zaken 10 jaar bewaard en zijn ter inzage zijn voor het bevoegd gezag. 

Van geconstateerde afwijkingen waarbij de beheerder het vermoeden heeft dat er sprake is van 

overtreding van wet- en regelgeving, zal de beheerder melding doen aan andere terzake be-

voegde instanties, waaronder de politie, gemeenten en de Provincie. 
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Artikel 9. Aanbiedingsprocedure 

9.1  Acceptatie vindt eerst plaats na beoordeling door of namens de toezichthouder. Hierbij gaat hij uit 

van de in door de aanbieder te verstrekken gegevens en de uitgevoerde inspectie op het steen-

achtige afvalstoffen. Als getwijfeld wordt over de mate van verontreiniging wordt gehandeld over-

eenkomstig artikel 8 lid 5. Geweigerde hoeveelheden worden geregistreerd. 

 

Artikel 10.  Aansprakelijkheid  

10.1 De ontdoener is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door 

het door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde materialen, aan de mede-

werkers en eigendommen van de Beheerder dan wel van derden, voor de Beheerder werkzaam. 

 

 

10.2 De aanbieder vrijwaart de beheerder in het in artikel 12 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-

aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade. 

 

10.3 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein. 

 

10.4 De ontdoener mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingsin-

stallatie belemmeren. 


