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Werkwijze export bodemmaterialen naar Nederland  

1. Aanleiding  

Bij uitvoer van bodemmaterialen uit Vlaanderen naar Nederland is er geen éénduidige koppeling 

mogelijk tussen de kennisgevingsdossiers (EVOA)  bij OVAM en de traceerbaarheidsdocumenten 

(Vlarebo, XIII) afgeleverd door Grondbank. Deze werkwijze moet daar een oplossing voor bieden.  

 

2. Wettelijke context  

2.1. Herkomst  

Bodemmaterialen die vrijkomen in Vlaanderen maar nuttig toegepast worden in het buitenland 

vallen niet onder de verplichting van de opmaak van een technisch verslag en bodembeheerrapport.   

Indien echter toch een technisch verslag opgesteld werd en een conformverklaring werd afgeleverd 

door een erkende bodembeheerorganisatie, moet de afvoer naar het buitenland wel gemeld worden 

aan een erkende bodembeheerorganisatie in het kader van de opvolging van de volumebalans.    

2.2. Transport 

Het transport naar Nederland valt onder de verplichte kennisgeving conform EVOA. Het traject onder 

EVOA wordt integraal opgevolgd door OVAM en valt niet onder de bevoegdheid noch taken of 

verantwoordelijkheden van de bodembeheerorganisatie.   

De betrokkenheid van Grondbank vzw bij uitvoer van uitgegraven bodem beperkt zich tot het 

traceren van de partijen die deel uitmaken van een door Grondbank vzw conform verklaard 

technisch verslag met als doelstelling om de volume-balans op de herkomst te kunnen opvolgen.  

2.3. Gebruik 

Het gebruik van de bodemmaterialen in Nederland valt onder de bepalingen van het Nederlandse 

Besluit Bodemkwaliteit en wordt opgevolgd door de bevoegde overheid in Nederland.  
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3. Praktische werkwijze  

OVAM legt in de bijzondere voorwaarden van de exportvergunning op dat de meldingen bij de 

bodembeheerorganisaties de nodige referenties naar de exportvergunning moeten bevatten.    

Onderstaand schema vat de te hanteren procedure samen.  

 

3.1. Individuele kennisgeving vanop de werf van herkomst naar een bestemming in 

Nederland  

De grondwerker op de plaats van herkomst doet een “grondtransportmelding varia” naar de 

Nederlandse bestemming en vermeldt bij die aanvraag de referentie van de exportvergunning. 

3.2. Individuele of algemene kennisgeving vanop een tussentijdse opslagplaats naar een 

bestemming in Nederland  

De tussentijdse opslagplaats doet een “grondtransportmelding varia” naar de Nederlandse 

bestemming en vermeldt bij die aanvraag de referentie van de exportvergunning. 

3.3. Algemene kennisgeving vanop een overslagplaats - die geen tussentijdse opslagplaats is 

- naar een bestemming in Nederland  

Het voortraject van de werf naar de overslagplaats valt onverminderd onder de verplichtingen van 

de traceerbaarheidsprocedure van de Vlaamse grondverzetsregeling.  Hierbij moet volgende 

werkwijze gerespecteerd worden:    

− De overslagplaats wordt op naam van de houder van de exportvergunning geregistreerd als 

een vestiging naar analogie met een tussentijdse opslagplaats.  De houder van de 

exportvergunning is dus de ‘exploitant’ van de overslagplaats.  

o Deze bezorgt  de naam van de terreinverantwoordelijke en de referentie van de 

exportvergunning aan Grondbank;  
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o Omdat het niet om een effectieve opslagplaats gaat registreert Grondbank deze 

vestiging als ‘overslagplaats voor export’.  Indien de houder van de exportvergunning 

reeds aangesloten is bij Grondbank is geen extra aansluitingshoedanigheid vereist.  

Zoniet is een aansluiting grondverzetcoördinator vereist.  

− Het transport van een werf naar de overslagplaats wordt gemeld bij Grondbank naar 

analogie met een grondtransportmelding naar een TOP.  

− De ontvangst van de partij op de overslagplaats wordt door de exploitant van de 

overslagplaats gemeld aan Grondbank. Ten laatste op dat moment wordt ook de referentie 

van de voormelding (EVOA) opgegeven.  

Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om de nodige referenties te communiceren naar 

Grondbank, en dit met het oog op een eventuele controle door de bevoegde instanties.  

Het transport vanaf de overslagplaats naar Nederland wordt niet verder opgevolgd door Grondbank 

maar valt integraal onder het toezicht van OVAM en de Nederlandse autoriteiten.  We raden aan om 

per exportvergunning een dossier bij te houden met de grondtransportmeldingen, het 

aanvoerregister met alle vrachtbonnen, de ondertekende eindverklaringen en de 

uitvoerdocumenten.  

 

 


