Bijdragen, tarieven en vergoedingen
juni 2010

1. Aansluiting: modaliteiten en tarieven
1.1 Aannemers

bedrijven die grondwerken uitvoeren voor rekening van derden moeten geregistreerd zijn als aannemer

de jaarlijkse aansluitingsbijdrage wordt berekend op basis van de hoogste van volgende klassen:
de hoogste klasse van de erkenning(en) in categorie G en/of subcategorie G1, G2 en/of G3
de hoogste klasse min 1 van de erkenning(en) in (een) andere categorie(ën) en/of subcategorie(ën)

jaarlijkse bijdrage:
1. niet erkend of klasse 1: € 125 per jaar
5. klasse 5: € 1.250 per jaar
2. klasse 2: € 250 per jaar
6. klasse 6: € 1.500 per jaar
3. klasse 3: € 500 per jaar
7. klasse 7: € 1.750 per jaar
4. klasse 4: € 1.000 per jaar
8. klasse 8: € 2.000 per jaar

aannemers die zich aansluiten voor onbepaalde duur en die aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie voor
aannemers genieten van een korting van 20% op deze bijdragen

wijzigingen inzake erkenning in de loop van het aansluitingsjaar dienen te worden gemeld (geen bijpremie, noch teruggave)

aangesloten aannemers vallen automatisch onder de dekking van de collectieve verzekering van de vzw Grondbank
1.2







Vervoerders
bedrijven die uitgegraven bodem vervoeren voor rekening van derden moeten een vervoervergunning hebben
aansluitingsbijdrage: € 100 + € 25 per trekkend transportmiddel per jaar
vervoerders die zich aansluiten voor onbepaalde duur en aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie voor vervoerders
ontvangen een korting van 20% op de aansluitingsbijdrage
aangesloten vervoerders vallen automatisch onder de dekking van de collectieve verzekering van de vzw Grondbank;
verzekeringsbijdrage vervoerder: € 12 per jaar per trekkend transportmiddel
wijzigingen inzake de voor grondverzet gebruikte transportmiddelen in de loop van het jaar dienen te worden gemeld
(geen bijpremie, noch teruggave)
vervoerders die exclusief voor één vervoersorganisator werken dienen niet aan te sluiten als vervoerder, mits de
betrokken organisator zich aansluit als organisator én als vervoerder en de door ‘zijn’ vervoerders gebruikte
transportmiddelen zelf opgeeft

1.3 Aangeslotenen die zowel aannemer als vervoerder zijn

aannemers met 1 trekkend transportmiddel dienen de aansluitingsbijdrage als vervoerder (€ 100 + 25) niet te betalen,
aannemers met meer dan 1 trekkend transportmiddel betalen naast hun aansluitingsbijdrage als aannemer de normale
bijdrage als vervoerder, nl. € 100 + € 25 per trekkend transportmiddel per jaar

de verzekeringsbijdrage vervoerder dient steeds te worden betaald
1.4 Vervoersorganisatoren

door aan te sluiten kunnen bedrijven die optreden als vervoersorganisator zichzelf vermelden als vervoerder op de
documenten van de vzw Grondbank i.p.v. alle betrokken vervoerders afzonderlijk

aansluitingsbijdrage als vervoersorganisator: € 1.000 per jaar

vervoersorganisatoren dienen eveneens als vervoerder aan te sluiten:
wanneer ze zelf transportmiddelen bezitten die gebruikt worden voor het vervoer van uitgegraven bodem
wanneer niet aangesloten vervoerders exclusief voor hen uitgegraven bodem vervoeren

bij de aansluiting als vervoerder moeten zowel de eigen transportmiddelen worden opgegeven als deze van de
vervoerders die exclusief voor de organisator uitgegraven bodem vervoeren
1.5




Definitieve opslagplaatsen (DOP)
aansluitingsbijdrage per exploitatie: € 500 per jaar

bedrijven met meerdere exploitaties: 20% korting
inbegrepen in de aansluitingsbijdrage als DOP: opstartbezoek en tenminste 1 opvolgingsbezoek per jaar met
telkens een schriftelijk verslag met adviezen en aandachtspunten

1.6 Grondverzetcoördinator (GVC)

de grondverzetcoördinator organiseert het grondverzet van één of meerdere aannemers en/of TOP’s, dit omvat o.a.
bestemmingen zoeken, transporten regelen, documenten aanvragen, …

aansluitingsbijdrage: € 500 per jaar
1.7 Andere
Erkende bodemsaneringdeskundigen, architecten, studiebureau’s, beroepsorganisaties, openbare besturen, private
bouwheren: € 250 per jaar
1.8 Aansluiting voor één (of meerdere) project(en)
e
Per project, zolang dit duurt en per aangevangen jaar € 100 + 1/3 van de normale jaarlijkse aansluitingsbijdrage(n).
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2. Nazicht technisch verslag
2.1 Aanvraag door aangeslotene
€ 0,04 per m³ voor het volume tot 10.000 m³
€ 0,02 per m³ op het deel van het volume tussen 10.000 en 25.000 m³
€ 0,008 per m³ op het deel van het volume tussen 25.000 en 50.000 m³
€ 0,004 per m³ op het deel van het volume tussen 50.000 en 100.000 m³
minimum € 100
2.2 Aanvraag door niet-aangeslotene
€ 0,06 per m³ voor het volume tot 10.000 m³
€ 0,03 per m³ op het deel van het volume tussen 10.000 en 25.000 m³
€ 0,012 per m³ op het deel van het volume tussen 25.000 en 50.000 m³
€ 0,006 per m³ op het deel van het volume tussen 50.000 en 100.000 m³
minimum € 250
Volumes boven 100.000 m³ ? Contacteer ons !
2.3 Nazicht van eerder conform verklaarde TVn (t.g.v. de wijziging van Vlarebo)

het zoneringsplan, de opmetingstabel en/of de besluiten van het TV veranderen: 20% van het normale tarief (min. € 50)

indien het zoneringsplan, de opmetingstabel en/of de besluiten niet veranderen: totaal volume TV < 5.000 m³: gratis;
totaal volume TV = 5.000 m³ of meer: € 50
Modaliteiten

volume: dat van de opmetingstabel bij het technisch verslag (partijen met onbekende kwaliteit worden niet aangerekend)

annulatie nadat het dossier in behandeling werd genomen: € 50

herziening van een technisch verslag om andere redenen dan de wijziging van Vlarebo : tarief 2.1 of 2.2, maar op het
te herziene volume

3. Aflevering grondtransporttoelating/gebruiksbrief en bodembeheerrapport
3.1 Grondverzet vanaf een B-TOP (niet door de vzw Grondbank gecertificeerde TOP)
€ 0,24 per m³ voor het volume tot 5.000 m³
€ 0,18 per m³ op het deel van het volume tussen 5.000 en 10.000 m³
€ 0,16 per m³ op het deel van het volume tussen 10.000 en 25.000 m³
minimum € 100
3.2 Grondverzet buiten de werf naar bestemmingstypes 3, 4 en 5
€ 0,17 per m³ voor het volume tot 5.000 m³
€ 0,11 per m³ op het deel van het volume tussen 5.000 en 10.000 m³
€ 0,09 per m³ op het deel van het volume tussen 10.000 en 25.000 m³
minimum € 100
3.3 Grondverzet binnen de werf in bestemmingstype 3, 4 en 5 en grondverzet binnen of naar bestemmingstype 1 en 2
€ 0,11 per m³ voor het volume tot 5.000 m³
€ 0,05 per m³ op het deel van het volume tussen 5.000 en 10.000 m³
€ 0,025 per m³ op het deel van het volume tussen 10.000 en 25.000 m³
minimum € 100
tarief 3.3 is eveneens van toepassing op grondverzet naar DOP’s (alle bestemmingstypes) en naar producenten
van bouwmaterialen
Volumes boven 25.000 m³ ? Contacteer ons !
Modaliteiten

aanvraag door aangesloten aannemers, TOP’s of grondverzetcoördinatoren

voorlopige facturatie bij aflevering van de grondtransporttoelating of gebruiksbrief

annulatie nadat een grondtransporttoelating of gebruiksbrief werd afgeleverd: € 50

na ontvangst van de eindverklaring wordt het bodembeheerrapport afgeleverd, tevens wordt dan op basis van het
werkelijk volume de definitieve prijs berekend: verschillen van tenminste € 50 met wat voorlopig aangerekend werd
worden bijkomend gefactureerd of gecrediteerd

4. Mondelinge en schriftelijke adviezen, spreekbeurten
4.1 Door afdelingshoofd of evenwaardig: € 100 per uur (minimum) voor aangeslotenen, € 125 per uur (minimum) voor nietaangeslotenen
4.2 Door dossierbeheerder: € 80 per uur (minimum) voor aangeslotenen, € 100 per uur (minimum) voor niet-aangeslotenen
4.3 Prestaties buiten de kantoren van de vzw Grondbank: +€ 0,5 per afgelegde kilometer
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