Checklist voor
de aannemer

Uw partner voor grondverzet !

OPDRACHTGEVER

Technisch verslag

Conformverklaring*
Raadpleeg de
uitvoeringsbepalingen !

Bestekposten

Integratie technisch verslag en
conformverklaring

AANNEMER

Melding start
der werken*
voorafgaandelijk

GEBRUIK BINNEN DE WERF

AFVOER NAAR EEN
TOP OF CGR

Vraag een Gebruiksbrief
aan *

Doe een Grondtransportmelding *

Hergebruik vanaf ontvangst Gebruiksbrief

Transport mag onmiddellijk aanvangen

Transport vanaf ontvangst
Grondtransporttoelating

Gebruik de vrachtbon

Gebruik de vrachtbon

Grond verwerkt binnen
de werf: bezorg de Eindverklaring terug aan de
Grondbank*
(ondertekend door aannemer
en afnemer)

Grond geleverd :
TOP/CGR zorgt voor
verdere afhandeling

Grondbank levert bodembeheerrapport af *
Bezorg kopie aan bouwheer en eindgebruiker

AFVOER NAAR ANDERE
EINDBESTEMMING

Vraag een Grondtransporttoelating aan*

Voeg een Standaard Verklaring
Afnemer toe

Grond geleverd: bezorg
de Eindverklaring terug
aan de Grondbank*

(ondertekend door aannemer
en afnemer)

Grondbank levert bodembeheerrapport af *

TOP/CGR

Bezorg kopie aan bouwheer en eindgebruiker

* Aanvragen en raadplegen kan via ‘Grondbank Online’
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

CHECKLIST VOOR TRACEERBAARHEID
✓
✓
		
✓

Vraag de laatste versie van het technisch verslag en de conformverklaring
Overleg met de opdrachtgever en de Grondbank over de selectieve uitgraving en het hergebruik
van de partijen uitgegraven bodem
Meld de start der werken*

Uitvoering
✓
✓
		
✓
✓
		
		
		
✓

Doe een grondtransportmelding* vóór de afvoer naar TOP/CGR
Vraag tijdig uw bodembeheerrapporten* aan: het grondverzet mag starten na ontvangst van
de grondtransporttoelating (buiten de werf) of gebruiksbrief (binnen de werf)
Bezorg de vrachtbonnen aan uw vervoerder(s) en zorg ervoor dat deze volledig worden ingevuld
Noteer de belangrijkste stappen in uw werfrapportering of op het grondverzetplan:
• welke partijen tussentijds werden gestapeld (bvb. op W-TOP)
• welke zones selectief werden uitgegraven
• welke partijen opnieuw werden gebruikt binnen de werf (en waar)
Meld onvoorziene omstandigheden onmiddellijk aan uw opdrachtgever en aan de Grondbank

Afronding
✓ Verzamel alle vrachtbonnen
✓ Stuur de eindverklaringen* van de grondtransporttoelatingen en de gebruiksbrief terug
✓ Stuur een kopie van de bodembeheerrapporten naar (1) de opdrachtgever en (2) de eindgebruiker
* al deze stappen kan u uitvoeren via Grondbank online

Maximaal toegelaten gehalte stenen en bodemvreemde materialen
Gebruik als bodem buiten
kadastrale werkzone (X)

Gebruik binnen kadastrale
werkzone (Y)

Bouwkundig bodemgebruik /
vormvast product (Z)

-

-

< 1%

< 1%

-

-

Niet-natuurlijke stenen
Metselwerkpuin, betonpuin,
steenslag,...

< 5% én kleiner dan 50 mm

Bodemvreemde materialen
Niet-steenachtig: plastic, gips,
bitumen, hout, metaal, kalk,
papier, rubber,…
Steenachtig: asfaltpuin,
freesasfalt, slakken, as, sintels,
glas, tegels, keramiek, cellenbeton, geëxpandeerde klei,…

}

Samen < 1%

Legende: - : geen maximaal gehalte bepaald in Vlarebo
Richtlijn inzake steengehalte: partijen die méér dan 25% stenen bevatten worden beschouwd als een ‘gemengde
afvalstroom’: deze partijen moeten steeds worden afgezeefd. De uitgezeefde bodem dient daarna volgens de bepalingen
van de grondverzetsregeling te worden behandeld.

Voor praktische vragen over uw project, neem contact op
met de projectbeheerder bij de Grondbank.
Advies i.v.m. bestekken, tussentijdse opslag of opleidingen,
contacteer één van onze specialisten:
Elisa Vermeulen:Cel Ondersteuning
02 545 58 83, elisa.vermeulen@grondbank.be
Kathleen Wielant: verantwoordelijke TOP/CGR
02 545 58 81, kathleen.wielant@grondbank.be
Cindy Bullens: verantwoordelijke projecten en opleidingen
02 545 58 82, cindy.bullens@grondbank.be

vzw Grondbank
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
T 02 545 58 48
F 02 545 58 54
grondbank@grondbank.be

www.grondbank.be

Links: www.grondbank.be, www.ikzoekeenaannemer.be, www.ikzoekeenvervoerder.be

www.dewitte.be

Uw partner voor grondverzet !

Voorbereiding

