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Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur overnemen of kopiëren van deze uitgave of gedeelten ervan is verboden. Dit document is 
eigendom van de vzw Grondbank en vormt een onderdeel van haar traceerbaarheidssysteem. Het gebruik van dit document bij de milieuhygiënische controle 
van grondstromen is onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de vzw Grondbank. Aangeslotenen bij de vzw Grondbank kunnen dit document 
gebruiken onder de voorwaarden zoals bepaald door de vzw Grondbank, en onder controle en toezicht van de vzw Grondbank. De vzw Grondbank houdt zich 
te allen tijden het recht voor om het gebruik van dit document te verbieden indien zou blijken dat dit document niet langer gebruikt wordt binnen het 
traceerbaarheidssysteem van de vzw Grondbank of indien het gebruik van het document niet volgens de voorwaarden van de vzw Grondbank gebeurd. 
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1.  Inleiding 

 
Deze handleiding is van toepassing op het opvullen met niet-verontreinigde bodemmaterialen van 
groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten ingedeeld onder rubriek 60 van de indelingslijst 
van Vlarem. 
 
Het doel van deze handleiding is om de kwaliteit en de traceerbaarheid van aangevoerde 
bodemmaterialen naar groeven, graverijen en andere putten na te gaan en er op toe te zien dat 
voldaan is aan de voorwaarden van de grondverzetsregeling (Vlarebo, hoofdstuk XIII). Deze 
handleiding geldt ook als basis voor de exploitanten van groeven, graverijen en putten voor een 
optimale organisatie en controle van de grondstromen naar de put, groeve of graverij, voor de 
definitieve opslag ervan. 
 
Bij Grondbank vzw aangesloten putten, groeven en graverijen genieten onder andere volgende 
dienstverlening: 
 
1° toegang tot de Grondbank Community (digitaal portaal van de Grondbank) voor het beheer van  

binnenkomende stromen/transporten, met een overzicht van alle door Grondbank vzw 
afgeleverde grondtransporttoelatingen en bodembeheerrapporten en handige zoekfilters . Via dit 
digitaal portaal kan men ook alle eindverklaringen papierloos indienen.  

2° contacteren en controleren van de leverancier van de bodemmaterialen wanneer  de exploitant 
vaststelt dat de volumes zoals opgenomen in de grondtransporttoelating overschreden worden of 
in geval andere afwijkingen van de aanlevering worden vastgesteld; 
(Grondbank vzw kan uitsluitend tussenkomst bieden voor die grondstromen waarvoor een 

bodembeheerrapport bij haar werd aangevraagd.) 
3° periodieke controle van de aanvoer via een plaatsbezoek; 
4° ondersteuning bij het opzetten van uw intern beheersysteem ihkv deze handleiding; 
5° de vermelding op de Grondbank-website als afnemer (Definitieve OpslagPlaats), indien gewenst. 
 
 

2.  Wettelijke bepalingen 

 
1° VLAREM rubriek 60 voor het geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen 

en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers met een capaciteit van meer dan 1000 
m³ 

 
2° VLAREBO, hoofdstuk XIII, Het gebruik en de traceerbaarheid van bodemmaterialen) 
 
3° Codes van goede praktijk voor het gebruik van bodemmaterialen (OVAM) 
 
 

3.  De exploitatie 

 
Traceerbaarheid betekent dat uit de registers - bijgehouden door de exploitant - en de gegevens uit de 
databank van Grondbank vzw, voor iedere ontvangen partij bodemmaterialen duidelijk kan opgemaakt 
worden wat de herkomst is en of de kwaliteit voldoet aan de normen van het Vlarebo en aan de 
acceptatiecriteria zoals opgenomen in de vergunning. 
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De aanvoer, de aanvaarding en de opvulling gebeurt onder het toezicht van de exploitant of zijn 
afgevaardigde. 
 
In de volgende paragrafen worden de verschillende administratieve en technische bepalingen 
besproken die bijdragen tot een goede controle over de inkomende stromen bodemmaterialen.  
 

3.1  De aanvoer 

 
3.1.1 Acceptatiecriteria 
 
Voor de aanvaarding van bodemmaterialen dient te worden voldaan aan bijlage V van het Vlarebo. 
Voor groeven/putten met afwijkende acceptatiecriteria, opgenomen in de omgevingsvergunning, 
wordt bij het afleveren van een grondtransporttoelating individueel getoetst aan de specifieke 
acceptatiecriteria. 
 
3.1.2 Standaard Verklaring Afnemer 
Vóór de eerste aanlevering van bodemmaterialen wordt een formulier ‘Standaard Verklaring 
Afnemer’ ondertekend door de exploitant van de groeve.  Hierin worden alle relevante gegevens met 
betrekking tot de groeve opgenomen : de exacte locatie, de acceptatiecriteria, het beoogde gebruik 
(vb.“gebruik als bodem voor het opvullen van een groeve”), de capaciteit van de opvulling, enz… 
In de Standaard verklaring afnemer wordt expliciet verwezen naar de acceptatiecriteria zoals 
opgenomen in de omgevingsvergunning.  De exploitant verbindt er zich toe om elke wijziging van de 
acceptatiecriteria in de omgevingsvergunning onmiddellijk te melden aan Grondbank vzw.  
 
Indien er binnen de groeve verschillende zones met verschillende acceptatiecriteria aanwezig zijn, 
kunnen meerdere standaard verklaringen afnemer per exploitatie  aangevraagd worden. In dat geval 
worden de zones met verschillende acceptatiecriteria apart geïdentificeerd (bv. d.m.v kadastrale 
gegevens en een aanduiding op plan). 
 
Aan elke standaard verklaring afnemer wordt een uniek nummer toegekend waarnaar moet 
verwezen worden bij het aanvragen van de grondtransporttoelating. De exploitant kan via de 
Grondbank Community een lijst van eigen SVA’s raadplegen. Hij communiceert zelf het juiste 
nummer naar leveranciers van bodemmaterialen. 
 
Deze standaard verklaring afnemer blijft geldig voor de aanlevering van bodemmaterialen voor de 
termijn zoals opgenomen in de vergunning en zolang de opgegeven capaciteit niet wordt 
overschreden. De exploitant dient Grondbank vzw in te lichten wanneer deze maximale capaciteit 
werd bereikt.   
 
 
3.1.3 Aanvoer 
 
Aanvoer van bodemmaterialen waarvoor een technisch verslag verplicht is : 
 
Voorafgaandelijk aan het effectieve transport van de bodemmaterialen dient steeds een 
grondverzettoelating aanwezig te zijn.  Deze toelating maakt melding van de partij die mag 
aangevoerd worden (d.m.v. de driedelige code), het geraamde af te voeren volume en specifieke 
gebruiksbeperkingen of -voorwaarden (indien van toepassing). 
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De grondverzettoelating volstaat niet.  Het is een instrument om de transporten te kunnen uitvoeren 
en dient – na afronding van de transporten – te worden omgezet in een bodembeheerrapport. 
 
De volgende procedure dient gevolgd te worden: 

 De uitvoerder van de grondwerken (op de plaats van herkomst) vraagt een 
bodembeheerrapport aan Grondbank vzw. Op deze aanvraag verwijst hij naar de juiste 
standaard verklaring afnemer van de groeve;  

 Grondbank vzw bezorgt de aannemer een grondverzettoelating indien voldaan is aan alle 
(gebruiks)voorwaarden; 

 Elke vracht dient vergezeld te zijn van een vrachtdocument met verwijzing naar het 
nummer van de grondverzettoelating (CMR, vrachtbon Grondbank,…); 

 Nadat de volledige partij is aangevoerd, bevestigen de aannemer èn de exploitant het 
aangevoerde volume door het invullen van de eindverklaring via de Grondbank 
Community.  
De eindverklaringen dienen onmiddellijk na het afronden van het transport aan 
Grondbank vzw overgemaakt te worden. Grondbank vzw levert het 
bodembeheerrapport af aan de aannemer. De bodembeheerrapporten zijn ter 
beschikking via de online toepassing.  

 
Indien tijdens de aanvoer de exploitant vaststelt dat het volume vermeld in de grondverzettoelating 
significant wordt overschreden, meldt hij dit aan Grondbank vzw. De aanvoer dient voorlopig gestaakt 
te worden, of minstens moeten de aangevoerde bodemmaterialen tussentijds gestockeerd worden,  
tot de grondverzettoelating wordt aangepast en goedkeuring wordt gegeven voor het meervolume. 
Om na te gaan of de grondtransporttoelating kan aangepast worden, dient Grondbank vzw een 
aantal checks uit te voeren. Daarom reserveert Grondbank vzw  zich het recht om een aanpassing te 
behandelen uiterlijk 2 dagen na de aanvraag ervan. 
 
 
Aanvoer van bodemmaterialen waarvoor een technisch verslag niet verplicht is : 
Indien de bodem afkomstig is van een niet-verdachte grond waarvan de totale uitgraving niet meer 
dan 250 m³ bedraagt, is de opmaak van een technisch verslag en bodembeheerrapport volgens 
Vlarebo hoofdstuk XIII niet verplicht.  
 
De volgende procedure dient gevolgd te worden: 
 

 Voorafgaandelijk aan het transport van de bodemmaterialen meldt de uitvoerder van de 
grondwerken (op de plaats van herkomst) het transport aan de Grondbank vzw, d.m.v. 
een Melding Kleine Werf via de Grondbank Community.  

 Grondbank vzw geeft voor deze transporten geen goedkeuring. De melding krijgt een 
unieke referentie. 

 Elke vracht dient vergezeld te zijn van een vrachtdocument met verwijzing naar het 
nummer van de melding (CMR, vrachtbon Grondbank,…); 

 Na afloop van de transporten meldt de uitvoerder van de werken het aangeleverde 
volume aan Grondbank vzw via de Grondbank Community 

 
In deze gevallen is het aangewezen om aan de leverancier van de uitgegraven bodem een “Verklaring 
over het gebruik van uitgegraven, niet-verdachte bodem in hoeveelheden kleiner dan 250m³” te vragen. 
Dit  formulier kan worden gedownload van de Grondbank-website  
 
Grondbank vzw adviseert dat op deze partijen een controlebemonstering uitgevoerd wordt om na te 
gaan of voldaan is aan de acceptatiecriteria en de normen van Vlarebo. 
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3.2  Aanvaarding 

 
De aanvaarding is enkel toegestaan voor zover dit gebeurt onder het toezicht van de exploitant of zijn 
afgevaardigde.  De exploitant deelt de naam van die bevoegde afgevaardigde mee aan Grondbank vzw. 
Bij de aanvaarding dient minstens voldaan te zijn aan de voorwaarden zoals opgenomen in de 
omgevingsvergunning.  
 
Bij aanvoer gebeurt een visuele en sensorische controle; of de partij overeenkomt met hetgeen werd 
aangekondigd, met extra aandacht voor steengehalte en gehalte bodemvreemd materiaal. 
 
Niet overeenkomstige partijen worden geweigerd. 
 
Geleverde gronden kunnen worden gecontroleerd door een staalname i.o.v. de exploitant.  Indien het 
resultaat van het controlestaal niet voldoet aan de acceptatiecriteria moet Grondbank vzw ingelicht 
worden.  In overleg met betrokken partijen, en in samenspraak met een erkende 
bodemsaneringsdeskundige, wordt de noodzaak voor bijkomend onderzoek van de geleverde partij, 
nagegaan.  De grondtransporttoelating is in afwachting daarvan niet langer geldig.   
 

3.3  Inrichtingsplan 

 
Het inrichtingsplan geeft de algemene indeling van het terrein weer (bedrijfsgebouwen, technische 
inrichtingen, toegangswegen, enz….) en duidt de verschillende zones aan met verschillende 
acceptatiecriteria.   
  

3.4  Bijhouden van register 

 
De exploitant houdt een register bij dat de traceerbaarheid garandeert van de aangeleverde partijen. 
In dit register worden per partij tenminste de volgende gegevens bijgehouden: 
 
Partijen waarvoor een technisch verslag  en bodembeheerrapport verplicht zijn: 

 de grondverzettoelating(en): de eindverklaring(en); 
 de totale hoeveelheid aangevoerde bodemmaterialen; 
 de conformverklaring; 
 de bodembeheerrapporten:  

Via de Grondbank Community worden al deze gegevens automatisch bijgehouden.  
 
Bijkomend dienen volgende gegevens geregistreerd te worden: 

 de vrachtdocumenten en de vervoerder;  
 opmerkingen betreffende de aangevoerde bodemmaterialen (bvb. steengehalte); 
 geweigerde vrachten, met de reden van weigering; 
 resultaten van eventuele controlestalen 
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Partijen waarvoor een technisch verslag  en bodembeheerrapport  niet verplicht zijn : 
 de unieke referentie van de melding  
 de herkomst van de bodemmaterialen: d.i. minstens het adres van de werf; 
 de vervoerder; 
 de aangevoerde  hoeveelheid bodemmaterialen; 
 opmerkingen over de bodemmaterialen  
 geweigerde vrachten, met de reden van weigering; 

 
 
Vrachtdocumenten (vb. CMR of vrachtbon Grondbank) 
Deze bevatten minstens de volgende gegevens: 

o de datum en het uur van aanvoer van de bodemmaterialen; 
o de identiteit van de uitvoerder van de werken, de aanvrager van de 

grondtransporttoelating of diegene die de aanvoer voorafgaandelijk gemeld 
heeft; 

o de vervoerder (+ grondbanknummer)  
o hoeveelheid (m³ of ton) 
o de unieke referentie . van de grondverzettoelating of de melding 
o het 3-delig nummer (milieuhygiënische kwaliteit) 
o adresgegevens van de plaats van herkomst en bestemming  

 
 

4.  Werfgebonden opslag 

 
Het inrichten van een W-TOP (werfgebonden tussentijdse opslagplaats) maakt tijdelijke opslag van 
bodemmaterialen mogelijk om eventueel bijkomend te bemonsteren of te zeven.   
 
Voor de bepalingen omtrent inrichting en traceerbaarheid op de W-TOP wordt verwezen naar het 
document ‘Kwaliteitszorgsysteem voor de werf : W-TOP’ 
 

5.  Externe controle 

 
Het is de taak van Grondbank om toezicht te doen op de traceerbaarheid van gronden. Respect voor 
de totale massabalans is hierbij één van de belangrijkste aspecten. 
 
Grondbank vzw begeleidt de exploitant bij het beheer en de controle van de stromen, zoals 
omschreven in deze handleiding. De exploitant geeft Grondbank vzw de toestemming om het register 
in te zien, de vrachtdocumenten te verifiëren en een visuele en sensorische, alsook een 
administratieve controle en controles op het terrein uit te voeren van de partijen in aanvoer. 
 
Van elk bezoek stelt de Grondbank vzw een verslag op, met een overzicht van de vaststellingen en met 
adviezen ter verbetering.  
 
 

© vzw Grondbank      
 
 


