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Certificatiereglement vzw Grondbank  
 
Dit document beschrijft de bepalingen die van toepassing zijn voor de houder van de CGR of TOP 
teneinde een “Certificaat van overeenkomstigheid als centrum voor grondreiniging” of 
“Certificaat van overeenkomstigheid als tussentijdse opslagplaats” van de vzw Grondbank te 
bekomen en te behouden. 
 

Het certificaat, afgeleverd door de vzw Grondbank, toont aan dat voldaan is aan Vlarebo 
hoofdstuk XIII art. 203 8°, 9° en 10° en dat voldaan is aan het ‘Kwaliteitsreglement in het kader 
van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor 
uitgegraven bodem’ van OVAM. 

 

1.  TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op de verlening van de toestemming voor het gebruik van het 
GRONDBANK-merk door centra voor grondreiniging (CGR) en tussentijdse opslagplaatsen (TOP). 

Het merk “Grondbank” werd neergelegd bij het merkenbureau en is bijgevolg beschermd door de 
merkenwet. 

 

2.  CERTIFICATIE-INSTELLING 

Mandaat 

De GRONDBANK vzw is gemachtigd om op te treden om het merk tegen elk misbruik door de houders 
van het certificaat te beschermen, en onrechtmatige verwijzingen naar de milieuhygiënische specificatie 
waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan. 

 
Maatschappelijke zetel en secretariaat 

De maatschappelijke zetel en het secretariaat van de GRONDBANK vzw zijn gevestigd te 1000 
Brussel, Lombardstraat 34-42. 

 
Correspondentie 

Alle correspondentie die door de aanvrager of certificaathouder wordt gevoerd met betrekking tot het 
merk wordt gericht aan het secretariaat van de certificatie-instelling. 

 

3.  CONTROLE 

Externe controle 

Zowel de controles in het kader van de opstartkeuring, als de opvolgingskeuringen worden door de 
keuringsinstelling of de certificatie-instelling steeds uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het 
‘Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse 
opslagplaats voor uitgegraven bodem’ van OVAM. 

De vzw Grondbank evalueert het vermogen van een CGR of TOP om de werking volgens het kwaliteits-
reglement te realiseren. 

 
Samenwerking met en keuze van de controlelaboratoria 

Als controlelaboratoria komen enkel die laboratoria in aanmerking die erkend zijn door de OVAM voor 
de uit te voeren metingen, krachtens het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen, en die BELTEST-geaccrediteerd zijn voor de uit te voeren metingen. 
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Controleproeven 

Zowel tijdens de opstartkeuring als tijdens de viermaandelijkse opvolgingskeuring wordt de kwaliteit van 
een willekeurige partij uitgegraven bodem gecontroleerd dmv de bemonstering en analyse van minstens 
één monster. 

De afhandeling hiervan gebeurt volgens de ‘Afhandelingsprocedure controlemonsters bij 
opvolgingskeuring’ van de vzw Grondbank.  

De bemonstering en het transport van de controlemonsters voor de controleproeven geschieden onder 
toezicht van de certificatie-instelling en door de zorgen van de houder van de CGR of TOP of de 
certificatie-instelling, en op kosten van de houder van de CGR of TOP. 

De controlemonsters worden door de certificatie-instelling voorzien van een identificatie, evenals van 
een onuitwisbaar en ontegensprekelijk merkteken. 

Voor elke analyseopdracht stelt de certificatie-instelling  een analyseborderel op dat alle relevante 
gegevens betreffende de analyse en de controlemonsters bevat. De houder van de CGR of TOP kent 
de analyseopdracht voor externe controle toe aan het analyselaboratorium middels een bestelbon die 
op eenduidige wijze verwijst naar het analyseborderel. 

Het verslag wordt verstuurd naar de certificatie-instelling, die een kopie van het verslag overmaakt aan 
de houder van de CGR of TOP en aan de vzw Grondbank.  

Het controlelaboratorium is gemachtigd de moeilijkheden die zich eventueel zouden voordoen bij de 
betaling van een factuur in het kader van onderhavige overeenkomst te melden aan de 
certificatie-instelling. 

Indien aan de hand van de controleproeven twijfels ontstaan over de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bemonsterde hoop, dan worden in overleg met de vzw Grondbank de nodige stappen genomen. 

 

Verslaggeving 

Van ieder controlebezoek wordt ter plaatse door de keurmeester een bezoekverslag opgemaakt.  

De afgevaardigde van de houder van de CGR of TOP is gerechtigd op het bezoekverslag zijn eigen 
opmerkingen te vermelden. Ieder bezoekverslag wordt ondertekend door de keurmeester enerzijds en 
de afgevaardigde van de houder van de CGR of TOP anderzijds. 

De houder van de CGR of TOP ontvangt een kopie van het bezoekverslag. 

De afgevaardigde van de houder van de CGR of TOP kan ook nadien, maar tenminste vóór het overleg 
van het keuringscomité, bijkomende opmerkingen of verduidelijkingen geven. 

 

4.  VERLENING VAN HET CERTIFICAAT 

Voorwaarden voor de verlening van het certificaat 

De certificatie-instelling verleent het certificaat van zodra op basis van de controlebezoeken is gebleken 
dat voldaan is aan Vlarebo hoofdstuk XIII art. 203,  8°, 9°, en 10° en dat voldaan is aan het 
‘Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse 
opslagplaats voor uitgegraven bodem’ van OVAM.  

 

Draagwijdte van het certificaat 

Ieder certificaat wordt verleend per vergund (per locatie waarvoor een afzonderlijke milieuvergunning 
werd afgeleverd) centrum voor grondreiniging of tussentijdse opslagplaats. 

Door het verlenen van het certificaat erkent de certificatie-instelling dat er voldoende mate van 
vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is, op basis van zijn zelfcontrole, de 
overeenkomstigheid van de uitgegraven bodem te waarborgen. 
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De certificatie-instelling verklaart dat de overeenkomstigheid van de CGR of TOP regelmatig wordt 
nagegaan op basis van de viermaandelijkse opvolgingskeuring. 

Door het verlenen van het certificaat keurt de certificatie-instelling geenszins afwijkingen op de 
regelgeving (Vlarebo, standaardprocedures en codes van goede praktijk voor het werken met 
uitgegraven bodem van de OVAM,…) goed die mogelijk in het technisch dossier werden opgenomen. 

Door het aanbrengen van het certificatielogo, waarborgt de certificaathouder dat de uitgegraven bodem 
overeenkomstig is en verbindt hij er zich toe alle maatregelen te treffen opdat dit doorlopend het geval 
zou zijn. 

Het aanbrengen van het certificatielogo ontslaat de certificaathouder niet van zijn 
verantwoordelijkheden. 

 

Weigering van de verlening van het certificaat 

Ingeval van weigering van de verlening van het certificaat wordt deze weigering, met motivering, 
schriftelijk door de certificatie-instelling aan de aanvrager betekend. 

 

Geldigheidsduur van het certificaat 

De geldigheid van het certificaat gaat in op de dag van de toekenning van het certificaat en eindigt drie 
jaar later. 

Behoudens een schriftelijke verzaking door de certificaathouder drie maanden voor de afloop van deze 
tijdspanne, wordt de geldigheid van het certificaat stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 3 
jaar. 

De geldigheid van het certificaat kan worden opgeschort: 

- op gemotiveerde aanvraag van de certificaathouder; 

- door de certificatie-instelling als gevolg van een sanctie; 

De geldigheid van het certificaat neemt voorts een einde door: 

- de intrekking van het certificaat door de certificatie-instelling bij verzaking door de 
certificaathouder; 

- het stopzetten van de opslagactiviteiten en/of reinigingsactiviteiten; 

- een sanctie opgelegd door de certificatie-instelling; 

- het stopzetten van de samenwerking tussen de certificatie-instelling en de houder van de 
CGR of TOP.  

- als gevolg van wanbetaling door de houder van de CGR of TOP. 

De opschorting of het einde van de geldigheidsduur van het certificaat wordt schriftelijk door de 
certificatie-instelling aan de certificaathouder betekend.  Bij een erkende TOP of CGR wordt het dossier 
onverwijld aan de OVAM overgemaakt 

 

Lijst van certificaathouders 

De certificatie-instelling houdt op zijn website een actuele lijst bij van de certificatiehouders. 
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5.  KLACHTEN 

Klachten met betrekking tot de geleverde uitgegraven bodem 

De houder van de CGR of TOP verbindt zich er toe alle ontvangen klachten met betrekking tot 
geleverde bodem, over te maken aan de certificatie-instelling, samen met een kopie van alle 
briefwisseling (proces-verbaal, dienstnota’s,…) 

De certificatie-instelling zal de gegrondheid van de klacht nagaan. De certificatie-instelling is gerechtigd 
een onderzoek te voeren of te laten voeren op de CGR of TOP aangaande de gemelde tekortkomingen 
of inbreuken 

 

Bescherming van het merk 

Indien bij een certificatie-instelling een schriftelijke klacht wordt ingediend die betrekking heeft op het 
misbruik van het merk of op een onrechtmatige verwijzing, beoordeelt de certificatie-instelling de 
ontvankelijkheid van de klacht.  Indien de klacht ontvankelijk is, neemt de certificatie-instelling, binnen 
de haar toebedeelde machtiging, de nodige stappen. 

 

6.  ACTIES BIJ VASTSTELLINGEN VAN INBREUKEN OP HET KWALITEITSREGLEMENT 

Algemene bepalingen 

Bij vaststelling van een inbreuk op het kwaliteitsreglement en in functie van de aard en de ernst van de 
inbreuk kan de certificatie-instelling sancties nemen. 

Deze kunnen worden vergezeld van de verscherping van de zelfcontrole of de externe controle, en van 
diverse maatregelen die voor de certificaathouder een verplicht karakter hebben.  

Volgens de ernst van de inbreuk of de tekortkoming worden de volgende sancties onderscheiden: 

AANMANING: de certificaathouder wordt aangemaand alle nodige maatregelen te treffen om de 
instandhouding of de herhaling van de inbreuk te vermijden en hiervoor alle nodige 
correctieve acties te ondernemen.  Hij wordt ervoor gewaarschuwd dat het voortduren of 
de herhaling van de inbreuk of de tekortkoming gedurende een bepaalde periode twijfel 
doet ontstaan omtrent het vermogen van de houder van de CGR de overeenkomstigheid 
van zijn uitgegraven bodem doorlopend te waarborgen en aanleiding kan geven tot een 
zwaardere sanctie; 

Bijkomende controlebezoeken worden opgelegd bij het vaststellen van het niet naleven van het 
mengverbod en indien er onvoldoende gevolg gegeven wordt aan een aanmaning tot het nemen van 
maatregelen.  

OPSCHORTING VAN AUTONOME LEVERING: de certificaathouder mag de betreffende uitgegraven 
bodem niet meer leveren onder het merk zonder de voorafgaande toelating van de 
certificatie-instelling. De zelfcontrole en de externe controle worden onverminderd verder 
gezet; 

OPSCHORTING VAN HET CERTIFICAAT: de certificaathouder mag de betreffende uitgegraven bodem 
gedurende een welbepaalde periode niet meer leveren onder het merk. De zelfcontrole en 
de externe controle worden onverminderd verder gezet; 

INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT : de certificaathouder mag de betreffende uitgegraven bodem 
niet meer leveren onder het merk. De externe controle met betrekking tot de betreffende 
uitgegraven bodem wordt gestaakt; 

Een aanmaning en een tijdelijke opschorting van autonome levering zijn aangelegenheden die slechts 
de certificaathouder en de certificatie-instelling aangaan, en nooit aan derden worden kenbaar gemaakt. 
Deze acties worden schriftelijk betekend.  
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De opschorting en de intrekking van het certificaat zijn acties met een openbaar karakter en worden 
uitdrukkelijk vermeld in de lijst der certificaathouders. Deze acties worden per aangetekend schrijven 
aan de certificaathouder betekend, na de certificaathouder op het door hem gelopen risico gewezen te 
hebben en niet zonder hem de kans te hebben gegeven de elementen te zijner verdediging kenbaar te 
maken.  Voor de erkende TOP of CGR zal bij opschorting of intrekking van het certificaat, het dossier 
onverwijld aan de OVAM overgemaakt worden.    

 

Bijzondere bepalingen 

Voor elke inbreuk of tekortkoming bepaalt de certificatie-instelling, in functie van de reglementaire 
bepalingen, de vaststellingen van de keuringsinstelling, de berispingen en ook van de door haar 
opgebouwde jurisprudentie, de wenselijkheid om een actie te betekenen, en bepaalt desgevallend ook 
het niveau van de sanctie, de duur en de eventuele vergezellende maatregelen. 

Kan in het bijzonder aanleiding geven tot een opschorting van de autonome levering: de levering van 
uitgegraven bodem waarvan de overeenkomstigheid niet werd vastgesteld. 

Kunnen in het bijzonder aanleiding geven tot een opschorting van het certificaat: 

- de levering onder het merk van uitgegraven bodem waarvan de niet-overeenkomstigheid 
bij de certificaathouder bekend zou moeten zijn; 

- het niet in acht nemen van de maatregelen opgelegd in het geval dat de resultaten van de 
zelfcontrole niet voldoen aan de reglementaire bepalingen; 

- andere redenen zoals opgenomen onder de titel ‘geldigheidsduur‘ van deze overeenkomst. 

 

Geven in het bijzonder aanleiding tot intrekking van het certificaat: 

- elke vrijwillige handeling uitgevoerd om de niet-overeenkomstigheid van uitgegraven 
bodem te verhelen;  

- de levering van uitgegraven bodem onder het merk tijdens de periode dat de opschorting 
van kracht is of levering van uitgegraven bodem zonder de toelating van de 
certificatie-instelling tijdens de periode dat de opschorting van de autonome levering van 
kracht is; 

- andere redenen zoals opgenomen onder de titel ‘geldigheidsduur ‘ van deze 
overeenkomst. 

 

7.  GESCHILLEN 

Geschillen worden beslecht door het klachten- en beroepscomité opgericht door de Grondbank. 

 

8.  WIJZIGING IN DE VIGERENDE WETGEVING 

De certificatie door de vzw Grondbank kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de wetgeving of 
wijzigingen van de reglementen. 

De certificaat-instelling stelt de certificaathouder onmiddellijk in kennis van elke wijziging van de 
reglementen, met vermelding van de periode waarover de certificaathouder beschikt om zich aan de 
gewijzigde voorschriften aan te passen. 


