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Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier bevestigen de houder van een stedenbouwkundige vergunning, de deskundige die de
sloopinventaris heeft opgesteld en het bedrijf dat het slopen of ontmantelen heeft uitgevoerd dat de vermelde
werkzaamheden op selectieve wijze zijn uitgevoerd en dat het puin zuiver is.
Dankzij deze verklaring kan de verwerker het puin als zuiver puin uit selectieve sloop- of ontmantelingswerken met
een laag risico behandelen. Voeg bij elk transport van het puin een kopie van deze verklaring van selectieve sloop of
ontmanteling.

Afvalstoffeninventaris
1 Kruis aan om welke inventaris het gaat.
verplichte inventaris volgens VLAREMA

vrijwillige inventaris

uitsluitend asbestinventaris

2 Vul de referentie en de datum in.
referentie
datum

dag

maand

jaar

Herkomst van het puin
3 Waar komt het puin vandaan?
van een (bedrijfs)gebouw met een volume van ten minste 1000 m³ (1000 m³ of meer).

activiteiten in het te slopen gebouw?

Wat waren de voormalige

U vindt meer informatie over de mogelijke activiteiten in een (bedrijfs)gebouw in punt 4 van de sloopinventaris.

van een gebouw met een volume kleiner dan 1000 m³
van een woning
van wegwerkzaamheden

Identificatie van de houder van de stedenbouwkundige vergunning
4 Vul de gegevens van de houder van de stedenbouwkundige vergunning in.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
werfadres: straat en nummer
postnummer en gemeente
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Identificatie van de deskundige van de afvalstoffeninventarisatie
5 Vul de gegevens van de deskundige van de afvalstoffeninventarisatie in.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
hoedanigheid

houder van de stedenbouwkundige
vergunning

architect

onafhankelijk deskundige

Identificatie van het sloop- of ontmantelingsbedrijf
6 Vul de gegevens van het sloop- of ontmantelingsbedrijf in.
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
vervaldatum vergunning

land
dag

maand

jaar

Hoeveelheid afvalstoffen en aantal geplande transporten
7 Vul de gegevens van de afvalstoffen en de transporten in.
aard van de afvalstof
totale hoeveelheid puin

ton

aantal geplande transporten
Ondertekening
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Deze verklaring moet worden ondertekend door de opdrachtgever, de architect of deskundige en de sloper.
Ik verklaar dat de gegevens in dit formulier correct en naar best vermogen zijn ingevuld.
Ik bevestig dat het puin zuiver is en vrij van verontreiniging, en dat het afkomstig is van selectieve sloop.

de opdrachtgever

de architect of deskundige

de sloper

datum
handtekening
voor- en achternaam
Aan wie bezorgt u deze verklaring van selectieve sloop of ontmanteling?
9 Bezorg een kopie van de ingevulde verklaring van selectief sloop of ontmanteling aan de verwerker van het puin dat is

ontstaan door selectieve sloop- of ontmantelingswerken in evenveel exemplaren als het aantal geplande transporten dat u
in vraag 7 hebt ingevuld. De verwerker kan dan het aangeboden puin als laag risico bouw- en sloopafval behandelen.

