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• Opgericht in 1996 

• Doelstelling: 
• Oplossing voor een stagnerende markt voor grondoverschotten (gebrek afzet - wantrouwen)
• Opvolging/beheer uitgegraven bodem / bagger- en ruimingsspecie,….
• Milieurisico’s reduceren / objectieve aansprakelijkheid
• Tussenschakel in de tracering van bodemmaterialen

• Representativiteit – onafhankelijke positie
• Confederatie Bouw vzw
• ORI vzw (organisatie van advies- en studiebureaus)
• VLAWEBO vzw
• COPRO vzw

Grondbank vzw : Wie zijn wij?



• Ervaren team (22 medewerkers)
• Praktijk van de werf

• Grondwerken infra / bouwprojecten
• Bagger- en ruimingsspecies
• Grondbrij

• Tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging, centra voor slibverwerking

• Kenniscentrum
schakel tussen juristen, technische medewerkers, aannemers,…

• Wetgeving
• Lastenboek
• Technisch / uitvoering,…
• Werkgroepen
• Technisch overleg
• …

Grondbank vzw : Wie zijn wij ?



Wettelijk kader
Toepassingsgebied
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 Grondverzetsregeling : Vlarebo, hoofdstuk XIII

Toepassingsgebied sinds 1 april 2019 

6

Bodemdecreet (grondverzetsregeling)
Gebruik en de traceerbaarheid van bodemmaterialen, gereinigde bodemmaterialen en 
bodemmaterialen waarop een fysische scheiding wordt toegepast

Bodemmaterialen = uitgegraven bodem, baggerspecie, ruimingsspecie, grondbrij en 
bentonietslib



 Voorafgaandelijke* analyse van de bodemmaterialen  Gebruiksmogelijkheden 

Uitzonderingen : geen TV verplicht indien : 
 Afkomstig van niet-verdachte grond + totale volume van de werken < 250m³ **

 Afkomstig van verdachte grond + totale volume van de werken < 250m³ + gebruikt binnen de 
kadastrale werkzone (volgens Code van Goede Praktijk)

 Gebruik binnen de Zone voor Gebruik ter Plaatse (volgens Code van Goede Praktijk)

 Hergebruik ikv bodemsanering (volgens voorwaarden conformiteitsattest vh
bodemsaneringsproject)

 Tracering van de bodemmaterialen door de erkende bodembeheerorganisatie

 Zelfde principes van toepassing indien bodemmaterialen (!) uit Wallonië komen 

* Mogelijkheid tussentijdse stockage 

** Uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib: samengestelde partij > 250m³ is onderzoeksplichtig

Basisprincipes – gebruik van bodemmaterialen in 
Vlaanderen
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Grondverzetsregeling - principes

Groeves

Extractie primaire 
materialen 

Terrein
herkomst

Eind-
bestemming

CGR/CSVTOP

Herstel 
oorspronkelijke 
staat 

Deponie

Residu

Hergebruik in situ 

Hergebruik 

Niet valoriseerbare 
bodemmaterialen   

Productie



 Opdrachtgever
 Laat eBSD Technisch verslag opstellen + conformverklaring door eBBO

 Toevoegen aan lastenboek + specifieke posten

 Aannemer 
 Meldt de start der werken 

 Vraagt grondverzettoelating aan bij eBBO voor elk gebruik binnen het Vlaamse gewest

 Meldt álle* andere stromen bij eBBO  
 Afvoer naar TOP/CGR/CSV

 afvoer naar andere landen/gewesten  

 afvoer van niet valoriseerbare specie naar een deponie  

 Meldt de finale volumes aan de eBBO

 Erkende bodembeheerorganisatie 
 Levert grondverzettoelating af  bodembeheerrapport 

 Registreert de meldingen

 Volgt de totale volumebalans op 

* Uitzondering voor voertuigcombinaties van < 3,5 ton (maximaal toegelaten massa) 

Werven waarvoor Technisch verslag verplicht is
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Gebruik binnen de werf 

Grondverzettoelating 

Ontvangstverklaring

Bodembeheerrapport 

Kopie aan 
- Intiatiefnemer
- Eindgebruiker 

Technisch verslag (TV)

Conformverklaring (CV)

Lastenboek 

Melding start der werken 

Afvoer naar een 
TOP/CGR/CSV

Afvoer naar nieuwe 
eindbestemming in VL  

Andere stromen

Grondverzettoelating 

Ontvangstverklaring

Bodembeheerrapport 

Grondtransportmelding Grondtransportmelding 

Ontvangstverklaring Ontvangstverklaring

INITATIEFNEMER 

UITVOERDER 

Kopie aan 
- Intiatiefnemer
- Eindgebruiker 

Totale volumebalans  

Procedure mét technisch verslag 

Afvoer naar Waals 
gewest



Totale uitgraving < 250 m³, onverdacht terrein

 Opdrachtgever ondertekent een verklaring ‘onverdachte werf’

 Aannemer meldt alle* stromen binnen het Vlaamse gewest bij eBBO

! Geen restricties voor het gebruik van de bodemmaterialen (itt Waals gewest)

* Uitzondering voor voertuigcombinaties van < 3,5 ton (maximaal toegelaten massa) 

Werven waarvoor Technisch verslag niet verplicht is
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 Grondbrij  overeenkomst met bodembeheerorganisatie  

 Georganiseerde afvoer van werven nutsmaatschappijen naar vaste vergunde 
inrichtingen  overeenkomst met bodembeheerorganisatie

 Oeverdeponie en noodruiming (bagger- en ruimingsspecie) 

Specifieke procedures  
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Betrokken actoren -
verplichtingen en 

verantwoordelijkheden 
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Stappenplan initiatiefnemer van de werken

1 Opmaak van een Technisch Verslag verplicht (art 173)?

2
Laat technisch verslag opmaken door een erkende
bodemsaneringsdeskundige (art 175)

3 Laat technisch verslag conform verklaren door een
erkende bodembeheerorganisatie (art 185)

4 Voeg TV en CV toe aan aanbestedingsdocumenten, 
prijsvraag of contractuele documenten (art 174)

5 Vraag een kopie van de bodembeheerrapporten
(art 192).

Verplichting TV en BBR Vrijstelling TV en BBR 



Stappenplan uitvoerder werken
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Meld de start der werken aan de 
erkende bodembeheerorganisatie (art 189).

Vraag voorafgaandelijk grondverzettoelating aan voor
transport bestemming (gebruik in Vl. gewest (art 190) 

Stuur de ontvangstverklaringen terug naar de erkende
bodembeheerorganisatie (art 192)

Meld voorafgaandelijk elk ander transport (art 190) : 
TOP/CGR/CSV, andere gewest/land, stortplaats,…

Bezorg een kopie van de bodembeheerrapporten aan de 
respectievelijke bouwheren en eindgebruikers (art 192).

Vraag een grondverzettoelating aan voor hergebruik
binnen het project (art 190).
. 

Verplichte aanmelding (aansluiting) bij een erkende bodembeheerorganisatie (art 174/1).

1

2a

3

4

2b

2c

Meld het transport aan de 
erkende
bodembeheerorganisatie
(art 200)

Meld het geleverde volume 
bodembeheerorganisatie
(art 200)

Verplichting TV en BBR (art 173) Vrijstelling TV (art 173)



Stappenplan vervoerder 
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Elk transport van bodemmaterialen moet
vergezeld zijn van een transportdocument* met 
referentie van de erkende bodembeheer-
organisatie. 

1

2

Transport met voertuig(combinatie) > 3,5ton Transport met voertuig(combinatie) < 3,5ton 

Verplichte aanmelding (aansluiting) bij een erkende
bodembeheerorganisatie (art 174/1).

Geen verdere verplichtingen

*Bijzondere procedures (overeenkomst BBOrg): 
• georganiseerde regelmatige afvoer van grondbrij
• georganiseerde regelmatige afvoer van grond

afkomstig van werken aan nutsvoorzieningen naar
een vaste vergunde inrichting



Voorwaarden voor 
gebruik van 

bodemmaterialen
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 Bodem: ophoging, nivellering, opvulling putten, …
 < Waarde vrij gebruik (bijlage V)  gebruik zonder beperkingen (Code 211)

 > Waarde vrij gebruik  restrictief gebruik
 Binnen de kadastrale werkzone (binnen de werf, onder bepaalde voorwaarden – zie CV)

bvb 411, 921,…

 Op andere bestemming : Studie ontvangende grond 

 Bouwkundig bodemgebruik:
(onderfundering wegenis, weg in ophoging, omhulling rioolbuizen, talludlichamen, …)

 Vormvast product: bakstenen, dakpannen, zandcementmengsels, betonproducten

Toepassingsmogelijkheden

18



 Verharde wegen en paden in ophoging
 Taludlichaam (massief boven maaiveld)

 Steeds afdek met leeflaag (= bodem!) of verharding 

 Zate (8), grondverbetering = bodem!

Lijst Bouwkundig Bodemgebruik (voorbeeld)
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bouwkundig bodemgebruik



Driedelige Code

 Het eerste cijfer (X) : als bodem BUITEN de kadastrale werkzone.

 Het tweede cijfer (Y) : als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast 
product BINNEN de kadastrale werkzone.

 Het derde cijfer (Z) : voor BOUWKUNDIG BODEMGEBRUIK of in een 
VORMVAST PRODUCT. 

(attesteert enkel de milieuhygiënische kwaliteit voor bouwkundig 
bodemgebruik of gebruik in een vormvast product, en doet geen uitspraak 
over de bouwtechnische kwaliteit. )



Legende
Cijfer Bodem buiten KWZ (X) 

Bodem, bouwkundig bodemgebruik* of 
in een vormvast product binnen KWZ (Y) 

Bouwkundig bodemgebruik/vormvast 
product*

0 onbekend onbekend onbekend 

1
(vrij gebruik) vrij gebruik vrij gebruik in een bouwkundige of vormvaste 

toepassing

2 vrij gebruik mits toepassing Codes van Goede Praktijk 

3
gebruik I tem V mits studie ontvangende 
grond 

4
gebruik III tem V mits studie ontvangende 
grond 

5
gebruik IV tem V mits studie ontvangende 
grond 

6

7 gebruik V mits studie ontvangende grond 

8

9 geen gebruik mogelijk geen gebruik mogelijk geen gebruik mogelijk 



Afvoer als bodem (X) Gebruik binnen 
KWZ (Y) 

Bouwkundig 
bodemgebruik (Z)

Bodemvreemde materialen 

plastic, metaal, afval,…

Samen <1%

<1% <1%

Steenachtige 
materialen (sintels, 
assen, glas…)

25% 25%

Niet natuurlijke stenen

Bakstenen, 
betonbrokken, …

<5% én kleiner dan 50 mm

Maximale gehalte stenen en BVM
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Technisch verslag  
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Doelstelling Technisch Verslag 

 Wat kan ik doen met de uit te graven bodemmaterialen? 
 3-delige code  gebruiksmogelijkheden

 Moet ik op iets letten? Uitvoeringsbepalingen

 Essentie van het TV:
 Opmetingstabel 

 Zoneringsplan 

 Uitvoeringsbepalingen – in Conformverklaring opgenomen

 Grondbank : basis voor de opvolging van de volumebalans in 
uitvoering



 Steengehalte / BVM (steenachtige of niet-steenachtige) : afzeven ? 

 Bijkomend onderzoek  vaak beperkt voor gebruik als bodem op nieuwe 
bestemming

 Begeleiding door eBSD nodig ?

 Grondwaterverontreiniging – Signaalfunctie : bemaling
 controle effluent vereist? Zuiveringsinstallatie? Lozingsvergunning?

 Contacteer EBSD (bestek/uitvoering)

Veel voorkomende uitvoeringsbepalingen



Opmetingstabel

Partij XYZ Volume 
(m³)

Omschrijvi
ng

Niet 
natuurlijke 
stenen > 
5% of > 
50mm?

Bodem-
vreemd 
materiaal 
> 1%?

Som NN 
stenen/ 
steenacht
ig 
materiaal 
> 25%? 

Bodem-
vreemd niet 
steenachtig 
materiaal > 
1%?

1 211 2800 zand

2 411 1200 zand, puin x

Totaal 4450



Zoneringsplan





 Analyses: 2 jaar 

 TV:  2 jaar na ondertekening van het verslag 
 Start der werken binnen de geldigheidsduur: geen actualisatie vereist (onder 

voorbehoud van navolging traceerbaarheid)

 Start der werken nà verloop geldigheid: actualisatie door erkende 
bodemsaneringsdeskundige – minimum terreinbezoek 

 Specifieke situaties 
 Wijziging ontwerp

 Wetswijzigingen, vaststelling ongekende verontreiniging, … 
 Bvb. gewijzigde normen 1 april 2019

Geldigheidsduur van een TV (Conformverklaring)
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Wallonie Flandre
FlandreWallonie
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 Voor het gebruik van uitgegraven bodem (bodemmaterialen in Vlaanderen):
 Normen en voorwaarden 

 Bemonsteringsstrategie

 Te analyseren parameters (analysemethode)

 Transportdocumenten,….

… van het ontvangende gewest zijn altijd van toepassing !

 MAAR, in bepaalde gevallen heeft u ook verplichtingen in het gewest van 
herkomst

 OPGELET! Gewestgrensoverschrijdend transport = transport van afvalstoffen

Algemene principes :
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 Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie:
 Technisch verslag en Conformverklaring beschikbaar (TV + CTV) : Melding 

transport VLWal (volumebalans opvolgen)
 Technisch verslag en Conformverklaring niet beschikbaar (TV + CTV) :Geen 

verplichtingen 

 Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 Werf < 10 m³ en niet-verdacht : Geen verplichtingen
 Werf > 10 m³ of verdacht: RQT + CCQT + notification de mouvement des 

terres

 Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier 
afvalstoffen

Transport Vlaanderen  Eindbestemming Wal
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 Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie :
 Technisch verslag en Conformverklaring beschikbaar (TV + CTV) : 

Melding transport VLWal (volumebalans opvolgen)
 Technisch verslag en Conformverklaring niet beschikbaar (TV + 

CTV) :Geen verplichtingen 

 Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 Werf < 10 m³ en niet-verdacht : Geen verplichtingen
 Werf > 10 m³ of verdacht : Notification de mouvement des terres

 Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier 
afvalstoffen

Transport Vlaanderen  TOP (IA) Wallonië
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 Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 Werf < 10 m³ en niet-verdacht : Geen verplichtingen
 Werf > 10 m³ of verdacht : RQT en CCQT en NMT

 Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie :
 Werf > 250 m³ of verdacht : TV en CV + Grondverzettoelating 

aanvragen Wal Vl
 Werf < 250 m³ én niet-verdacht : Geen verplichtingen

 Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier 
afvalstoffen

Transport Wallonië eindbestemming Vlaanderen
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 Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 Verdacht terrein:  RQT + CCQT + Notification mouvement des terres
 Niet-verdacht terrein: Notification mouvement des terres

 Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie :
 Notification de transport Wal VL

 Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier 
afvalstoffen

Transport Wallonië TOP (IA) Vlaanderen 
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 Kunnen gegevens hergebruikt worden voor RQT / TV in ander gewest? 
 Bemonsteringsstrategieën : verschillend

 Te analyseren parameters : verschillend

 Analysemethodes : verschillend (métaux lourds)

 Verschillende normen en voorwaarden (Code Wallon ≠ 3-delige code)

 ….

 Opgelet : Opdrachtgevers hebben geen verplichtingen t.a.v. het andere gewest

 Consultez votre expert sol / eBSD

Combiner RQT – TV 
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 Depuis début 2020 

 Initiative de la Grondbank 

 Participants : administrations – fédérations – vito – issep – organisations de 
gestion de terres

 Mission:
 Éviter de doubles procédures 

 Synchroniser les procédures dans les 3 régions

 ….

 Étude vito – issep (méthodes analytiques – stratégies -…)

Groupe de travail 3 régions
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Terminologie 2 gewesten

38



BBR Bodembeheerrapport
BVM Bodemvreemde materialen
CGR Centrum voor Grondreiniging
CSV Centrum voor Slibverwerking
CvGP Code van Goede Praktijk
eBBO Bodembeheerorganisatie
eBSD Erkende Bodemsaneringsdeskundige
GTM Grondtransportmelding
GVT Grondverzettoelating
KWZ Kadastrale Werkzone

Afkortingen
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SAP Standaard Analyse Pakket

SOG Studie Ontvangende Grond 

TOP Tussentijdse Opslagplaats

TV Technisch Verslag

CTV Conformverklaring Technisch Verslag

VG Verantwoordelijke Grondverzet 

VLAREMA Vlaams Reglement inzake Duurzaam 
Materialenbeheer

VLAREBO Vlaams Reglement betreffende de 
Bodemsanering

VO Verontreiniging

W-TOP Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaats


