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Introductie Grondwijzer

Introductie Grondwijzer

 Erkende bodembeheerorganisatie, opgericht in 2004

 Een initiatief van:

 Doel:  opvolging traceerbaarheidsprocedure grond

 risico op verspreiding van bodemverontreiniging beheersen

 bepalen hoe er met uitgegraven bodem moet omgegaan worden op 

de plaats van herkomst, tijdens het transport en op de 

afzetlocatie
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De Vlaamse regelgeving

Grondverzetregeling

 Vastgelegd in Hoofdstuk XIII van:

 Bodemdecreet

 VLAREBO

 Start grondverzetregeling

 VLAREBO-revisie van 1 april 2004
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Nieuw VLAREBO

 Definitief goedgekeurd door Vlaamse Regering op 21 september 2018

 Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/12/2018 

 Van start gegaan op 1 april 2019

 Niet enkel wijziging van het VLAREBO, ook wijzigingen in:

 VLAREMA

 VLAREL

 VLAREM

 Decreet Algemeen Milieubeleid (Titel XVI:  Toezicht, handhaving 

en veiligheidsmaatregelen)

Nieuw VLAREBO

 Tot 31/03/2019: voor BODEM

 Sinds 01/04/2019: voor BODEMMATERIALEN

 uitgegraven bodem

 bagger- en ruimingsspecie

 bentoniet/grondmengsels

 grondbrij

 Niet voor puin, groevezand, ...
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Grondbrij

 oogsten ≠ grondverzet

 afvoer van afgespoelde / afgezeefde aarde = grondverzet

 vrijstelling opmaak TV:

 per oogst: <250 m³

 herkomst = landbouwland (onverdacht)

 continu proces: gewassen leveren – grond meenemen -> analyses = vertragend

 afwijkende waarden eerst teruggevonden in de analyse van de gewassen zelf

 Voor de georganiseerde regelmatige afvoer van grondbrij kan de melding transport 

gebeuren onder de vorm van een onderlinge overeenkomst met de 

bodembeheerorganisatie.

Wanneer TV nodig?

> 250 m³

Verdachte 

grond?
Geen technisch verslag

Gebruik volgens Code 

van goede praktijk

Technisch verslag

neen

ja

ja

neen

buiten

binnen

Gebruik 

binnen of 

buiten 

KWZ?

Geen technisch 

verslag (**)

Geen TV nodig bij: - Bodemsaneringsproject

- Zone voor Gebruik Ter Plaatse

Opgelet: kleine partijen opsparen tot >250 m³ >>> Terug TV verplicht!

Technisch verslag



mei 2019

6

 risicogrond (Vlarebo-gronden)

 verontreinigde gronden in Grondeninformatieregister

 wegenis, oude wegbedding en wegberm

 terreinen met aanwijzingen overschrijding richtwaarde in vaste deel 
(aangewezen door minister)

 Vanaf 01/04/2019: waterbodem van een rivier, beek, vijver, …

o waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater worden geloosd

o die hemelwater ontvangt afkomstig van een gewest-, provinciale en 
snelweg

Verdachte grond

Zone voor Gebruik ter Plaatse

 aanleg en herstel van nutsleidingen, pijpleidingen en 

rioleringen (grond naast sleuf stockeren en op dezelfde plaats 

terugleggen)

 herstel van oevers en dijkprofielen (optrekken van 

afgeschoven grond)

 ≠ hergebruik binnen de kadastrale werkzone

 Vanaf 01/04/2019 uitbreiding met:

 het herstel van stranden en duinen na noodweer

 archeologisch onderzoek

 Afschrapen teelaarde voor een werfgebonden TOP is 

GEEN zone voor gebruik ter plaatse
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Wijzigingen in normering

 Waarde Vrij Gebruik:

 sommige parameters versoepeling, andere verstrenging

 + pesticiden

 + asbest

 pH > 9 mag indien van nature verhoogd

 Bouwkundig bodemgebruik:

 sommige parameters versoepeling, andere verstrenging

(vb: benzo(b)fluorantheen: 30 -> 4,4)

 + asbest

 6 PAK´s geschrapt (gelijk met VLAREMA)

 Uitloging:

 4 ZWM soepeler, 2 ZWM strenger

Overgangsbepalingen aanvraag GVT

 Kan ik met een “oud” TV (ingediend < 1 april 2019) nog GVT´s aanvragen?

Grond te gebruiken op:

TV moet hertoetst

worden aan de normen

van VLAREBO 5

Herwerken besluit, 

opmetingstabel en 

zoneringsplan mogelijk

Opgelet bij aanvraag

GVT´s voor gebruik in 2020:

Zorg tijdig voor een actualisatie!

TV conform de 

procedures en normen 

van VLAREBO 4 nog 

geldig

… - 31 december 2019 1 januari 2020 - …
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Nieuw VLAREBO:

Overgangsbepalingen

 Voor specie en bentonietslib blijven de bestaande 

grondstofverklaringen geldig tot en met 31 maart 2020.

Nieuw VLAREBO

Art 174/1 VLAREBO
 de uitvoerder van de werken en de vervoerder van 

bodemmaterialen is aangemeld bij een erkende 

bodembeheerorganisatie

 de tussentijdse opslagplaats, het grondreinigingscentrum of de 

inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en 

ruimingsspecie is aangemeld bij een erkende 

bodembeheerorganisatie
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Geen TV verplicht ≠ niets verplicht!

> 250 m³

Verdachte 

grond?
Geen technisch verslag

Gebruik volgens Code 

van goede praktijk

Technisch verslag

neen

ja

ja

neen

buiten

binnen

Gebruik 

binnen of 

buiten 

KWZ?

Geen technisch 

verslag

Technisch verslag

!NIEUW! Melding kleine werken

Sinds 01/04/2019: meldingsprocedure voor werken waarvoor geen technisch 

verslag verplicht is!

Melding ingevoerd om handhaving te verbeteren.

Technisch verslag 

NIET verplicht Definitieve toepassingMelding kleine werken
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!NIEUW! Melding kleine werken
Technisch verslag 

NIET verplicht

Melding kleine werken 

door aannemer

Transport naar TOP/CGR

Definitieve toepassing

Melding kleine werken 

door TOP

Transport naar toepassing

Tijdelijke opslag

<250 m³

!NIEUW! Melding kleine werken

 Voor (professioneel) transport met voertuigen of voertuigcombinaties 
met een maximaal toegelaten massa vanaf dan 3,5 ton

 Het meldingsformulier bevat de volgende gegevens :

 1° de identiteit van de uitvoerder van de werken;

 2° de identiteit van de vervoerder;

 3° de datum van transport van de bodemmaterialen;

 4° de plaats van oorsprong van de bodemmaterialen;

 5° de plaats van bestemming van de bodemmaterialen;

 6° de totale hoeveelheid bodemmaterialen waarop de melding 
betrekking heeft;

Vervoerder beschikt over verklaring bouwheer dat uitgraving < 250 m³.
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!NIEUW! Melding kleine werken

 Enkel melding, geen verificatie

 De uitvoerder van de werken meldt de hoeveelheid geleverde 

bodemmaterialen aan de erkende bodembeheerorganisatie.

 Pragmatische oplossing voor nutsmaatschappijen, steden & 

gemeenten: overeenkomst met een erkende bodembeheerorganisatie 

om traceerbaarheid te garanderen:

 Enkel voor de afvoer naar vaste vergunde inrichtingen

 Register bijhouden met jaarlijkse rapportage afgevoerd volume

Wat met afvoer van “grond + stenen”

naar een containerbedrijf, sorteerder, 

tussentijdse opslagplaats, …?

 Indien <25% stenen:

 = bodem

 melding kleine werken

 Indien >25% stenen:

 = gemengde afvalstroom

 identificatieformulier afvalstoffen

 Vroeger richtlijn OVAM, Max 25% nu verankerd in nieuw VLAREBO
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Bagger- en ruimingspecie

Tijdelijke oeverdeponie voor ontwatering van 

bagger- of ruimingsspecie

 De gemeente legt de gegevens ter inzage – geen aanplakking meer vereist 

Start der 

werken

TV + CV bezorgen

aan gemeentebestuur

+ geplande begindatum

meedelen

MAX 30d MAX 120d

Deadline 

afvoer

of gebruik 

binnen KWZ
Einde der 

werken
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Tijdelijke oeverdeponie voor ontwatering van 

bagger- of ruimingsspecie

 Oeverdeponie: opslag in de vijfmeterstrook

 Geen aanplakking meer vereist, kwaliteit specie moet wel nog steeds 

kenbaar gemaakt worden (d.m.v. CV)

 Niet valoriseerbare specie (bouwtechnisch of milieukundig)  = 

VLAREMA

 Bestaande CvGP bagger- & ruimingsspecie herwerkt in de grondverzet 

CvGP

Tijdelijke oeverdeponie bij noodruiming van 

bagger- of ruimingsspecie

1) Bemonstering

Ikv TV

2) Ruimingsverslag

Bezorgen aan

gemeente 

TV + CV

Bezorgen aan

gemeentebestuur

MAX 7d MAX 30d

Deadline afvoer

of gebruik

binnen KWZ

Conform 

verklaring

TV

Einde

noodruiming

MAX 60d
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Tijdelijke oeverdeponie voor ontwatering van 

bagger- of ruimingsspecie

 Specie van noodruiming mag op de vijfmeterstrook langsheen de 

waterloop gedeponeerd worden onder de volgende voorwaarden: 

 Maatregelen zodat de specie niet vermengd wordt met de 

onderliggende bodem; 

 de procedure voor de tracering wordt direct opgestart;

 specie die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden inzake 

samenstelling, wordt binnen de twee maanden afgevoerd naar een 

daartoe vergunde inrichting. 

Impact op andere regelgeving



mei 2019

15

Impact op Toezicht & handhaving

 Vroeger:

 Grondverzet, Afvalstoffen, B&R specie, Opslag & behandeling bodem

=> Toezicht en handhaving gebeurde door heel veel verschillende 

overheden / departementen

 Sinds 1 april:

 Idee = Grondverzet is lokale aangelegenheid

 Lokale overheden, ondersteund door OVAM

 Bevoegdheden van gemeentelijke toezichthouders, de 
toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en de 

toezichthouders van politiezones worden uitgebreid tot hoofdstuk 
13 van het VLAREBO

 OVAM meer focus op structurele werking grondverzet (controle 
massabalans & werking TOP´s / CGR´s)

Impact op Milieuhandhavingsbesluit

 Enkele milieu-inbreuken geschrapt:

 Melding van transport van bodemmaterialen naar een TOP 

 Melding start van de werken

 Melding transport grondverzet < 250 m³ niet toegevoegd als milieu-

inbreuk
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Impact op Milieuhandhavingsbesluit

 Geen melding = misdrijf ipv inbreuk.

 Inbreuk:

 verslag van vaststelling

 exclusieve bestuurlijke geldboete tot 50.000 euro

 Misdrijf:

 PV

 strafrecht (geldboeten en/of gevangenisstraffen, minnelijke 

schikking of seponering) of alternatieve bestuurlijke geldboete 

tot 250.000 euro

Impact op VLAREM

 Rubriek 2:

 2.1.3: opslag van bodem die niet voldoet cfr. VLAREBO

 2.2.8.a: opslag van specie die niet voldoet cfr. VLAREBO in afwachting van 

behandeling

 2.2.8.b: mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling van 

specie die niet voldoet cfr. VLAREBO

 2.3.7: opslag, behandeling en verwijdering van specie die niet voldoet cfr. 

VLAREBO

NIET voor tijdelijke oeverdeponie
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Impact op VLAREM

 Rubriek 63:

 a) opslag van baggerspecie en/of ruimingsspecie die voldoet cfr. VLAREBO in 

afwachting van ontwatering 

 b) opslag en ontwatering van baggerspecie en/of ruimingsspecie die voldoet cfr. 

VLAREBO

 Rubriek 61.2: tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet cfr. VLAREBO 

 1° met een capaciteit van 1000 m³ tot en met 10.000 m³

 2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³ 

Klasse 2 – vanaf 0 m³

NIET voor tijdelijke oeverdeponie

Klasse 3 – vanaf 1.000 m³

Klasse 2 – vanaf 10.000 m³

Vragen?
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CONTACTGEGEVENS

Polderdijkweg 16, 2030 Antwerpen

Tel 03 545 87 58

Fax 03 545 87 39

grondwijzer@grondwijzer.be

Contactpersoon: Timothy Geerts

(0477 99 90 52)

mailto:grondwijzer@grondwijzer.be

