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Procedure voor de verdeling in kleine hoeveelheden uitgegraven bodem 

voor gebruik als bodem 

 

Deze procedure is geldig voor de verdeling in kleine hoeveelheden uitgegraven bodem waarvan de 
kwaliteit gekend is en die voldoet aan de in het VLAREBO gestelde normen voor vrij gebruik als 
bodem buiten de kadastrale werkzone. Dit betekent dat er een technisch verslag is, opgesteld volgens 
de bepalingen van het VLAREBO en de ‘Standaardprocedure Opmaak Technisch Verslag’ van de 
OVAM. Met kleine hoeveelheden uitgegraven bodem wordt maximaal 250 m³ bedoeld. Het vertrekpunt 
van deze kleine hoeveelheden kan zijn vanaf een werf, vanaf een tussentijdse opslagplaats (TOP) of 
vanaf een centrum voor grondreiniging (CGR).  
 
Voor het traject, voorafgaandelijk aan de verdeling in kleine partijen moeten alle relevante 
kwaliteitszorgsystemen en kwaliteitsreglementen van de vzw Grondbank gevolgd worden.  
 
De aanvraag van het bodembeheerrapport dient te gebeuren door: 

• de aannemer op de plaats van herkomst, wanneer de verdeling in kleine hoeveelheden vanaf 
de werf zelf start. 

• de exploitant van de tussentijdse opslagplaats (TOP) of het centrum voor grondreiniging 
(CGR). Belangrijk hierbij is dat, indien het technisch verslag reeds werd opgesteld op de 
plaats van uitgraving (werf), de partij eerst met een grondtransportmelding naar de TOP/CGR 
dient vervoerd te worden. 

 
De procedure voor het bekomen van een bodembeheerrapport is als volgt: 
 
1. De aannemer op de plaats van herkomst of de exploitant van de TOP of CGR vraagt een 

grondtransporttoelating aan bij de vzw Grondbank, zonder dat er reeds één of meerdere afnemers 
gekend zijn. De grondtransporttoelating zal dan een attestering zijn voor de mogelijkheid voor vrij 
gebruik als bodem.  

 
2. Vanaf dat moment kan de verdeling van de partij in kleine hoeveelheden starten. De aannemer op 

de plaats van herkomst of de exploitant van de TOP of CGR houdt een register bij van de partij die 
in kleine hoeveelheden verdeeld wordt. Dit register is opgenomen in de eindverklaring bij de 
grondtransporttoelating.  
 
In dit register dienen minimum de volgende gegevens te worden bijgehouden: 
• afnemers van de deelpartij;  
• grondbanknummer van de vervoerder(s) indien verschillend van de afnemer; 
• bestemming van de deelpartij;  
• datum van afvoer; 
• volume. 

 
Wanneer de volledige partij verdeeld is, wordt het register overgemaakt aan de Grondbank en wordt 
een definitief bodembeheerrapport overgemaakt aan de aanbieder van de uitgegraven bodem. Indien 
één van de afnemers van een deelpartij een kopie van het bodembeheerrapport opvraagt, dan moet 
de aannemer op de plaats van herkomst of de exploitant van de TOP of CGR dit overmaken.  
 
Voor het bekomen van een bodembeheerrapport voor partijen groter dan 250 m³ (per bestemming) 
gelden de gewone procedures van de vzw Grondbank. 


