Tussentijdse opslag

Uw partner voor tussentijdse opslag!
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Dit schema is een onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure van de vzw Grondbank

Login:
Paswoord:
De toegang tot Grondbank Online vindt u
rechtsboven op www.grondbank.be

(bedrijfsgebonden TOP)

In het Draaiboek voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen van
vzw Grondbank zijn alle administratieve en organisatorische bepalingen van de
traceerbaarheidsprocedure opgenomen.

Aanvoer naar de TOP
Partij van één gekende herkomst (1)
✓
			
			
✓
✓

De aannemer (grondwerker) meldt de afvoer naar een tussentijdse opslagplaats bij
de Grondbank. Indien reeds een technisch verslag beschikbaar is, wordt verwezen
naar de conformverklaring
Elk transport wordt vergezeld van een vrachtbon
De TOP bevestigt de ontvangst via de eindverklaring

Ongekende kleine partijen voor samenvoeging (2)
✓ Elk transport wordt vergezeld van een vrachtbon
✓ Kleine partijen kunnen samengevoegd worden tot max 250 m³

Organisatie op de TOP (3)
✓ Elke partij krijgt een uniek partijnummer en wordt gemarkeerd met een
			 weerbestendig naambordje
✓ De partij wordt op het situatieplan aangeduid
✓ Inkeuring (na afsluiten partij)
			 • Technisch verslag reeds beschikbaar : controlestaal
			 • Geen technisch verslag beschikbaar : volledige bemonstering + opmaak technisch
				 verslag + conformverklaring
✓ Bewerkingen : afzeven / samenvoegen per categorie / grondbehandeling

Afvoer van de TOP naar eindbestemming
Partij naar één bestemming (4)
		
		
		
		
		
		

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aanvraag bodembeheerrapport en invullen standaardverklaring afnemer
Grondbank levert voor de afvoer een grondtransporttoelating af
Elk transport wordt vergezeld van een vrachtbon
De eindverklaring terugsturen naar de Grondbank
Grondbank maakt het bodembeheerrapport op
Een kopie van het bodembeheerrapport overmaken aan de eindgebruiker

Partij naar verschillende bestemmingen < 250 m³ per bestemming (5)
		 ✓ Aanvraag bodembeheerrapport voor verdeling in kleine hoeveelheden
		
		
		
		

✓
✓
✓
✓

Grondbank levert voor de afvoer een grondtransporttoelating af
Eindbestemmingen en de afnemers aanvullen op de bijgevoegde lijst
Deze lijst aan de Grondbank overmaken
Grondbank maakt het bodembeheerrapport op

Voor praktische vragen over uw opslagplaats, neem contact op
met onze afdeling TOP/CGR.
Matthias Segers: 02 545 59 12, matthias.segers@grondbank.be
Steven Jonckheere: 02 545 58 57, steven.jonckheere@grondbank.be
Kathleen Wielant: 02 545 58 81, kathleen.wielant@grondbank.be
Anja Hertsens: 02 545 58 86, anja.hertsens@grondbank.be
Links
Op www.grondbank.be vindt u nuttige informatie
over o.a. bouwkundig bodemgebruik, de driedelige code,
erkende en gecertificeerde TOP’s en grondreinigers,…
www.ikzoekeenaannemer.be
www.ikzoekeenvervoerder.be

vzw Grondbank
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
T 02 545 58 48
F 02 545 58 54
grondbank@grondbank.be
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Uw partner voor tussentijdse opslag!
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