CODEX GRONDBANK
Woord vooraf
Met het oog op de transparantie en de gebruiksvriendelijkheid heeft de Grondbank alle nuttige
documenten voor haar leden, aangeslotenen en contractanten thematisch gegroepeerd en gebundeld in
deze codex zodat u ze gemakkelijk kunt terug vinden.
In dit document gebruikte symbolen:
 : hyperlink naar document op site Grondbank
 : hyperlink naar document/pagina op externe site
: enkel toegankelijk voor aangeslotenen
 : bel ons
Inhoudstafel
1.
1.
2.
3.

Statuten, erkenning en werking van de Grondbank
Statuten 
Besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur dd 25 juni 2012 inzake de
erkenning als bodembeheerorganisatie 
Organisatie en werking van de Grondbank 

2.

Begrippenlijst 

3.

Algemene voorwaarden 

4.

Relevante regelgeving

Disclaimer: in deze rubriek vindt u een overzicht van de regelgeving inzake grondverzet, alsmede de
belangrijkste, aanverwante regelgevingen. Alhoewel de Grondbank probeert deze informatie up-to-date te
houden is zij niet aansprakelijk voor eventuele verouderde informatie. Kijk m.a.w. steeds zelf op de site van
de betrokken overheid na welke versie van toepassing is.
Grondverzet
1.
Bodemdecreet - Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
2.
Vlarebo 2008 - Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
3.
Ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende vaststelling van de lijst van bouwkundig
bodemgebruik van uitgegraven bodem en van de lijst van vormvaste toepassingen van uitgegraven
bodem 
Aanverwant
4.
Milieuvergunningsdecreet. Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
5.
Vlarem I. Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
6.
Vlarem II. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne  + Bijlagen 
7.
Materialendecreet. Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen 
8.
Vlarema. Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
9.
Decreet oppervlaktedelfstoffen. Decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen
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10.

Besluit oppervlaktedelfstoffen (Vlareop). Besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004
houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet 

5.

Reglementen, procedures, codes van goede praktijk, leidraden

Grondbank
1.
Traceerbaarheidssysteem 
2.
Kwaliteitszorgsysteem voor de werf 
3.
Kwaliteitszorgsysteem voor het vervoer 
4.
Werfgebonden tussentijdse opslag (W-TOP) 
5.
Draaiboek voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen (B-TOP’s) 
6.
Certificatiereglement 
7.
Richtlijnen grondverzetcoördinator 
8.
Procedure voor de verdeling in kleine hoeveelheden van de uitgegraven bodem voor gebruik als
bodem 
9.
Procedure voor de verdeling in kleine hoeveelheden uitgegraven bodem voor gebruik als bodem

10.
Procedure klachten- en beroepen 
OVAM & VITO
11.
Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een
tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem  
12.
Standaardprocedure - Studie van de ontvangende grond  
13.
Standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag  
14.
Code van goede praktijk - Gebruik van uitgegraven bodem binnen een zone voor gebruik ter plaatse

15.
Code van goede praktijk - Gebruik van uitgegraven bodem binnen een kadastrale werkzone  
16.
Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2  
17.
Code van goede praktijk - Afbakenen van een kadastrale werkzone  
18.
Code van goede praktijk - Afbakenen van een zone voor het gebruik ter plaatse V2.0  
19.
Code van goede praktijk - Studie van ontvangende groeve en graverij  
20.
Code van goede praktijk voor grondreinigingscentra  
21.
Code van goede praktijk voor het vergunnen van tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven
bodem 
22.
Leidraad voor het werken met uitgegraven bodem 
23.
Vervoersdocumenten bij het vervoeren van uitgegraven bodem 
24.
Tussentijdse opslag van uitgegraven bodem - afval of niet? 
25.
Richtlijn – Gehalte aan steen in grond (uitgegraven bodem) 
26.
Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) 
a. Monsterneming voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten (CMA/1/A.19)  
b. Monsterneming voor de bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen ontwerp (CMA/1/A.20)  
c. Anorganische analysemethoden - Bepaling van vezels - Asbest in gerecycleerde granulaten
(CMA/2/II/C.2)  
d. Anorganische analysemethoden - Bepaling van vezels - Asbest in verhardings-, funderingsen bodemlagen - ontwerp (CMA/2/II/C.3)  
6.

Kenniscentrum Grondbank

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verklaring driedelig nummer 
Vervoer van uitgegraven bodem per binnenvaart 
Informatiebrochure collectieve verzekering 
Bouwkundig bodemgebruik verduidelijkende nota - september 2012 
Grondverzet bij projectontwikkeling en vervangingsbouw: praktische leidraad 
Nota wegen- en rioleringswerken 
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

7.

Wegen- en rioleringswerken in bestaande wegeninfrastructuur: praktische richtlijnen voor
grondverzet 
Handleiding grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen (OVAM) 
Memo asbest in uitgegraven bodem (OVAM) 
Niet genormeerde parameters 
Grondverzet of bodemsanering? (samenvatting seminarie IFEST) 
Grondverzet in bestekken: bondige handleiding voor lokale besturen (wegen- en rioleringswerken)
met extra bijlage 011 
Aansluitings-, meldings- en aanvraagdocumenten

Grondbank - administratief
1.
Aansluitingsaanvraag (eerste aansluiting/wijziging) 
2.
Dienstaanvraag (nazicht technisch verslag, gewijzigd technisch verslag, informatief bezoek of
andere dienst) 
Grondbank - operationeel
3.
Aanvraagformulier BBR binnen de werf 
4.
Aanvraagformulier BBR buiten de werf 
5.
Aanvraagformulier BBR vanaf TOP-CGR 
6.
Grondtransportmelding afvoer naar TOP-CGR 
7.
Grondtransportmelding ongekende partijen 
8.
Meldingsformulier grondverzet (melding start grondwerken, W-TOP, onvoorziene omstandigheden) 
9.
Standaardverklaring afnemer 
10.
Vrachtbon voor vervoer van uitgegraven bodem 
OVAM
11.
Verklaring over het gebruik van uitgegraven, niet-verdachte bodem in hoeveelheden kleiner dan
250m³ 
12.
Vervoersdocument bij uitgegraven, niet-verdachte bodem in hoeveelheden kleiner dan 250m³ 
8.

Bijdragen, tarieven en vergoedingen

1.
2.

Bijdragen, tarieven en vergoedingen 
Tarieven TOP's en CGR's 

9.

Overzichten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overzicht DOP’s 
Overzicht gecertificeerde TOP’s en CGR’s 
Lijst Bodemsaneringsdeskundigen (OVAM) 
Lijst erkende Tijdelijke opslagplaatsen voor uitgegraven bodem (OVAM) 
Lijst Grondreinigingscentra (OVAM) 
Lijst erkende laboratoria (OVAM) 
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