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Definitie risicogrond/perceel

�Artikel 2, 13° van het Bodemdecreet:

� Een risicogrond is een grond waarop een risico-inrichting 
gevestigd is of was

� Eens een risicoperceel altijd een risicoperceel ongeacht of de 
risicoactiviteiten intussen werden gestaakt en/of intussen 
bodemonderzoek/saneringswerken werden uitgevoerd

� Voor risicopercelen is o.a. de onderzoeksplicht van toepassing bij 
overdracht
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Definitie risico-inrichting

� Artikel 2, 14° van het Bodemdecreet:
� Risico-inrichtingen: fabrieken, werkplaatsen, machines, installaties, 

toestellen en handelingen die een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op een lijst die 
de Vlaamse Regering opstelt

� Artikel 21 van het Vlarebo (2008):
� De lijst van risico-inrichtingen wordt als volgt vastgesteld:

o 1° voor risico-inrichtingen waarvan de exploitatie gestart is vóór 1/06/2015: 
bijlage I van het Vlarebo 2008

o 2° voor risico-inrichtingen waarvan de exploitatie gestart is na 31/05/2015: 
aftoetsen aan bijlage 1 van Vlarem II

� Hulpmiddel om na te gaan of de uitgeoefende activiteit een risicoactiviteit 
is: RisicoInrichtingenTool (RIT, www.ovam.be/RIT)
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Gemeentelijke inventaris (GI)

� Artikel 7 van het Bodemdecreet:
� §1 Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar 

grondgebied gelegen zijn

� §2 Bij de opname van een grond in en de verwijdering van een grond uit 
de GI, bezorgt de gemeente onverwijld een uittreksel betreffende de in 
de inventaris opgenomen gegevens aan de OVAM. De OVAM neemt deze 
gegevens op in het GIR

� Artikel 22 van het Vlarebo:
� Een gemeente neemt de volgende gronden op in de GI

o Risicogronden

o Gronden waarop uitsluitend inrichtingen, vermeld in artikel 21, tweede 
lid, 1°, gevestigd waren die in de lijst in bijlage 1 van dit besluit in kolom 
‘Categorie’ met de letter I worden aangeduid
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GI (vervolg)

� Deadline GI (volledig en uitgewisseld met webloket OVAM):

o Eind 2015 voor de actieve risico-inrichtingen

o Eind 2016 voor gemeenten met een grondwaterbeschermingszone op 
hun grondgebied

o Eind 2017 voor alle 308 Vlaamse gemeenten

� De OVAM heeft de gemeenten ‘advies op maat’ aangeboden 
waarbij experten de gemeenten hebben geholpen bij het 
vervolledigen van hun GI

� Momenteel hebben 306 gemeenten zo goed als alle informatie uit 
hun GI uitgewisseld met het webloket van de OVAM

� In totaal zijn reeds 162,184 risicopercelen opgenomen in het GIR
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Stand van zaken GI eind april 2018
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GrondenInformatieRegister (GIR)

� Artikel 5 van het Bodemdecreet:
� De OVAM beheert een GrondenInformatieRegister (GIR) waarin ze gegevens 

over gronden opneemt die haar in het kader van dit decreet worden bezorgd

� Artikel 13 van het Vlarebo (2008):
� De OVAM neemt een grond op in het GIR wanneer ze over de volgende 

gegevens beschikt:
o De ligging van de grond (kadastrale gegevens)
o Identiteit van de eigenaar van de grond
o Minstens één van de volgende gegevens over de grond:

• Informatie over de grond afkomstig uit de GI
• Relevante gegevens mbt de bodemkwaliteit van de grond, vastgesteld door 

EBSD, bevoegde instanties of politiediensten

Info uit het GIR wordt weergegeven op het bodemattest
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Werkelijke       vergunde toestand 

� GI werd opgemaakt op basis van:
o Afgeleverde vergunningen
o Meldingen van bevoegde instanties
o Gegevens uit inventarisatiestudies
o Oudere archiefgegevens

� Ook niet vergunde/illegale risico-inrichtingen moeten worden opgenomen 
in de GI 

� Het zijn de werkelijk uitgevoerde activiteiten die bepalen of een perceel 
een risicoperceel is of niet, maar:
o De vergunde rubrieken stemmen niet (meer) overeen met de werkelijke 

exploitatie
o De vergunde activiteiten hebben nooit of slechts in beperkte mate 

plaatsgevonden 
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Werkelijke       vergunde toestand (2) 

o De vergunde rubrieken zijn niet altijd van toepassing op alle vergunde 
percelen (bij de uitwisseling worden vaak alle rubrieken aan alle 
percelen gekoppeld, ook indien dit in de eigen software niet het geval 
is)

o Kadastrale mutaties kunnen voor verwarring zorgen

� Hierdoor kan het gebeuren dat een perceel ten onrechte als 
risicoperceel is opgenomen in de GI/GIR

� Opm: Bij actieve inrichtingen adviseren we om de vergunning te 
laten aanpassen aan de werkelijke situatie
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Onterechte opname in GI / GIR

� Betrokkene (eigenaar, exploitant, notaris, gebruiker, …) 
grondige motivatie + nodige bewijzen die tegendeel aantonen 

voorleggen aan de gemeente

� Als het voor de gemeente voldoende duidelijk is dat nooit 
risicoactiviteiten we(o)rden uitgeoefend op het perceel obv de 
aangeleverde motivatie/bewijzen        perceel schrappen als risicoperceel        

� Als de gemeente niet akkoord gaat met de aangeleverde 
bewijzen/motivatie en/of in complexe/niet-eenduidige situaties 
o Perceel blijft opgenomen als risicoperceel

o Gemotiveerde verklaring kan mogelijk uitsluitsel geven    
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Gemotiveerde verklaring

� Werkelijke situatie uitklaren + obv technische elementen (bewijzen) 
aantonen dat er nooit risicoactiviteiten hebben plaatsgevonden

� Obv de aangeleverde motivatie/bewijzen moet het voor de 
gemeente (en de OVAM) voldoende duidelijk zijn dat nooit 
risicoactiviteiten we(o)rden uitgeoefend op het perceel

� Moet in die mate volledig zijn dat de gemeente (en de OVAM) geen 
bijkomend opzoek- of puzzelwerk dient te verrichten

� Moet worden opgesteld door een erkend bodemsanerings-
deskundige (EBSD)

� Moet worden ingediend bij de gemeente (aangezien deze de 
inventarisplicht heeft en over terreinkennis beschikt) 
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Gemotiveerde verklaring (2)

� De gemeente moet eerst nagaan of ze niet over tegenstrijdige en/of 
bijkomende informatie beschikt

� Vervolgens beoordeelt de gemeente de gemotiveerde verklaring

� Als de gemeente akkoord gaat met de conclusie van de 
gemotiveerde verklaring         aanpassen gegevens in het webloket
(of via inventarisatie@ovam.be) 

� Enkel op expliciet verzoek van de gemeente beoordeelt de OVAM 
de gemotiveerde verklaring

� De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele fouten indien zij 
een perceel verwijdert uit de GI op basis van de gemotiveerde 
verklaring van een EBSD
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Gemotiveerde verklaring (3)

� Advies om gemotiveerde verklaring altijd na te kijken want EBSD 
kan bepaalde info/bewijzen niet vermelden/opnemen 

� Verklaring op eer kan worden toegevoegd aan de gemotiveerde 
verklaring bij de bewijsstukken maar heeft op zich geen 
bewijskracht 
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Code van Goede Praktijk voor de 
gemotiveerde verklaring
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CvGP voor de gemotiveerde verklaring

� CvGP = Code van Goede Praktijk

� CvGP = leidraad voor 

o EBSD bij het opstellen van de gemotiveerde verklaring

o de gemeente bij het beoordelen van de gemotiveerde verklaring. 

� CvGP bevat richtlijnen voor de opbouw en inhoud van de 
gemotiveerde verklaring

� CvGP is te vinden op onze website www.ovam.be/datakwaliteit-
gemeentelijke-inventaris

� In bijlage bij de CvGP zit een checklist (eenvoudige en uitgebreide) 
voor de beoordeling van de gemotiveerde verklaring
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Motivatie/bewijzen      gemotiveerde 
verklaring 

� Activiteit wordt niet langer ingedeeld als een risicoactiviteit. Bv. 
rubriek 12.2.1, 13.9.2, … 

� Vermogen/volume van de rubriek is gewijzigd waardoor deze niet 
langer wordt ingedeeld als een risicoactiviteit. Bv. rubriek 11.1 en 
11.2 (vroeger > 10 kW, nu > 100/200 kW)

� Foutieve doorvertaling van de oude vergunning naar de actuele 
Vlarebo-indelingslijst. Bv. 20.000 liter stookolie vergund – gekoppeld 
aan rubriek 17.3.6.2 – moet in feite 17.3.6.1 zijn want 17.3.6.2 is 
voor meer dan 20.000 liter)

� Fouten in de perceelsnotatie. Bv. 12345A0123/00B001 moet 
12345A0123/01B000 zijn

24/05/2018 | 19



Motivatie/bewijzen      gemotiveerde 
verklaring (2)

� Alle percelen die in de vergunning zijn opgenomen werden als 
risicoperceel geïnventariseerd – op bepaalde percelen werden 
echter nooit risicoactiviteiten uitgeoefend

Bv. op perceel is altijd parking of woning geweest

Bv. op volledig bebouwd perceel 

Aard van de risicoactiviteit is ook belangrijk 

� Vergund vermogen/volume is > dan werkelijk volume/vermogen

� Kadastrale mutatie(s). Bv. splitsen of samenvoegen van percelen

� Risico-inrichting werd wel vergund maar nooit geëxploiteerd
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Motivatie/bewijzen      gemotiveerde 
verklaring (3)

� In de CvGP: onderscheid tussen eenvoudige en complexe situaties. 

o Maar ook voor complexere zaken kan het zijn dat op basis van de 
aangeleverde bewijsstukken de gemeente voldoende kennis heeft om 
het perceel te schrappen als risicoperceel zonder dat een gemotiveerde 
verklaring door een EBSD dient te worden opgesteld

� Iedere situatie is specifiek en dus dient situatie per situatie te 
worden bekeken en beoordeeld
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Vergunning      perceel

� Milieutechnische eenheid: Indien de exploitatie zich op meerdere percelen 
situeert kan men de onderzoeksplicht in principe per perceel bekijken maar 
in de praktijk zijn niet alle risico-inrichtingen duidelijk toe te wijzen aan 1 
perceel. Uitgezonderd de opslag van gevaarlijke stoffen behoren andere 
inrichtingen veeleer tot de milieutechnische eenheid gesitueerd over de 
verschillende percelen

� Vergunning voor tuinbouwbedrijf (serres) – opslag van 30.000 liter 
stookolie vergund – opslagtanks op verschillende percelen

� Garage (15.2 – 15.3 – 15.5) met werkbrug/smeerput, opslagtanks 
verschillende producten (afvalolie, remolie, …), afgedankte voertuigen, … 
verspreid over meerdere percelen

� Hogeschool (meerdere percelen) met verscheidene opslagtanks (> 20.000 l 
stookolie per perceel), een werkplaats metaalbewerking (rubriek 29.5.2…) 
en een spuitcabine (rubriek 4.3…)

� Chemisch bedrijf (meerdere percelen) met verscheidene productie-
gebouwen en opslagtanks
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Praktijkvoorbeelden

� Praktijkvoorbeelden:
� Vergunning voor aluminiumgieterij (rubriek 20.2.4) op achtergelegen 

perceel B dat enkel toegankelijk is via perceel A – vergunning vermeld 
enkel adres en geen percelen – verzoek om perceel A te schrappen als 
risicoperceel

� Voormalige droogkuis op 1 groot perceel dat nadien gesplitst werd in 2 
percelen achter elkaar) – droogkuisinstallatie bevond zich op voorste 
perceel – verzoek om achterste perceel te schrappen als risicoperceel

� Chemisch bedrijf in haven Antwerpen – productie-unit op 1 groot perceel 
dat werd gesplitst in 2 percelen (A met daarop de productie-unit en 
daarrond B met daarop de toegangsweg, piperack) – verzoek om perceel B 
te schrappen als risicoperceel

� Vergunning voor voormalige droogkuis afgeleverd – volgens gemotiveerde 
verklaring werd de droogkuis nooit geëxploiteerd – EBSD argumenteerde 
dat de voorgevel te smal was om de droogkuis te kunnen realiseren (stond 
op plan bij vergunning getekend)
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Notarisvragen 

� Bij overdracht moet notaris
o bodemattest aanvragen bij de OVAM

o alle beschikbare info bij de gemeente opvragen

� OVAM levert bodemattest af met daarop alle info uit het GIR
� Gemeente levert milieutechnische infofiche af met daarin een overzicht 

van alle bij de gemeente beschikbare info
o stedenbouwkundige vergunningen, milieu/exploitatie vergunningen, PV’s, 

(bouw)overtredingen, …

� BodemaIest ≠ infofiche gemeente
notaris moet de nodige stappen ondernemen om dit uit te klaren

� De notaris die betrokken is bij de overdracht van een onroerend goed, is 
op de hoogte van de concrete situatie en is dan ook formeel 
verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de overdrachtregels
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Bodemattest

� Bodemattest geeft info uit het GIR weer en bestaat uit 3 luiken:

o 2.1 'Informatie uit de gemeentelijke inventaris' vermeldt of het perceel 
al dan niet als risicoperceel is opgenomen in de gemeentelijke 
inventaris

• Geeft dus aan of er info uit de GI voor het perceel beschikbaar is

o 2.2 'Uitspraak over de bodemkwaliteit' wordt informatie m.b.t. de 
bodemtoestand weergegeven 

• Geeft info uit reeds uitgevoerde bodemonderzoeken weer

o 2.3 'Documenten over de bodemkwaliteit' geeft een overzicht van de 
(belangrijkste) uitgevoerde bodemonderzoeken
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Verantwoordelijkheid gemeenten 

� De gemeente heeft de inventarisplicht en is verantwoordelijk voor 
de volledigheid en kwaliteit van haar gemeentelijke inventaris

� Indien er tegen de gemeente een vordering zou ingesteld worden 
wegens het verstrekken van onjuiste/onvolledige informatie, is het 
de bevoegdheid van de rechter om uitspraak te doen over de vraag 
of de gemeente hiervoor kan aansprakelijk gesteld worden 

� Op de infofiche van de gemeente een (soort van) 
vrijwaringsclausule vermelden

24/05/2018 | 26



Belangrijk !

� Een eindverklaring na saneringswerken wil niet zeggen dat het 
perceel mag worden geschrapt als risicoperceel 

o Eens een risicoperceel altijd een risicoperceel

o Op een perceel kunnen meerdere verontreinigingen zijn aangetroffen 
en de uitgevoerde saneringswerken kunnen voor slechts 1 
verontreiniging zijn uitgevoerd zodat de andere verontreinigingen nog 
aanwezig zijn (en eventueel nog later dienen aangepakt te worden)

o Bodemsaneringswerken worden uitgewerkt voor het bestemmingstype 
dat op dat moment van toepassing is (bv, industriegebied) – indien het 
bestemmingstype zou wijzingen dan dient het saneringsconcept 
eventueel te worden herzien
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Tot slot nog dit

� Om na te gaan of een afgeleverd bodemattest bruikbaar is voor de 
geplande overdracht kan men gebruik maken van onze 
webtoepassing "hulp bij overdracht voor notarissen" 
(http://www.ovam.be/toepassing-hulp-bij-overdracht)

� Ook in de handleiding overdrachten is de nodige informatie terug te 
vinden. Zie www.ovam.be/overdracht onder publicaties
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Timing

� Koppelingen met lopend beleid om tot meerwaarde te komen aangaande:
� Goede bodemkwaliteit en efficiënt landgebruik
� Gezonde leefomgeving
� Slimme ruimtelijke invulling
� Infrastructuren en mobiliteit
� Economische activiteiten en (her)ontwikkeling
� Duurzaam materialengebruik
� Duurzame (bodem)energie
� Klimaat
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Nog vragen of inlichtingen nodig ?

� inventarisatie@ovam.be

� Vragen ivm GI, risicopercelen, onterechte opname, gemotiveerde 
verklaring, schrappen van percelen, …

o Annemie Maes – 015 284 452 – annemie.maes@ovam.be

� Vragen ivm uitwisseling GI, technische zaken en webloket, …

o Maarten De Groof – 015 284 553 – maarten.de.groof@ovam.be
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Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ovam.be

info@ovam.be

.

31


