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1. Inleiding 
 
Dit technisch dossier is van toepassing op de tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven 
bodem gelegen Fabrieksstraat 160 - Overpelt 
 
Maatschappelijke zetel : Meershoven 59 – 3740 Bilzen 
 
Dit technisch dossier bevat de administratieve en technische procedures van de TOP 
zoals bepaald in het ‘Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een 
grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem’ van 
OVAM v3.0. Deze procedures zullen nooit strijdig zijn met de Codes van Goede Praktijk 
voor het werken met uitgegraven bodem en de bepalingen van het Vlarebo, hoofdstuk 
XIII. Voor afwijkende procedures dient een goedkeuring van de OVAM bekomen te 
worden. Ook zullen deze nooit in strijd zijn met de voorwaarden zoals vastgelegd in de 
milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. 
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Definities en afkortingen 
 
BBR Bodembeheerrapport 
EBD Erkende bodemsaneringsdeskundige 
GTT Grondtransporttoelating (Grondverzettoelating volgens 

art. 190 van Vlarebo) 
SVA Standaard Verklaring Afnemer 
TOP Tussentijdse Opslagplaats 
CGR Centrum voor Grondreiniging 
TV 
CTV 

Technisch verslag 
Conformverklaring technisch verslag 

GTM Grondtransportmelding 
EV Eindverklaring (Ontvangstverklaring volgens art. 192 van 

Vlarebo) 
GB Vzw Grondbank 
BDB                                                       Bodemkundige Dienst België 
DLV                                                                Landbouwkundig Studie en Adviesbureau (Koolmijnlaan 

201, 3582 Beringen) 
Productiebatch 
(enkel voor CGR) 

Een al dan niet door samenvoeging gevormde partij 
uitgegraven bodem die als een afgesloten geheel een 
reinigingsproces ondergaat. 

Bewerking Behandeling van de uitgegraven bodem met als doel deze 
bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik. (vb: 
zeven, samenvoegen, toevoeging van toeslagstoffen, 
reinigen, e.a;…) 

Bodembeheerrapport Document dat de conformiteit attesteert van de 
uitgegraven bodem met de voorwaarden voor het 
beoogde gebruik opgemaakt overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 184 van het Vlarebo 

Grondtransporttoelating  Document waarmee vóór afvoer naar een 
eindbestemming de conformiteit van de uitgegraven 
bodem met de voorwaarden voor het beoogde gebruik 
bevestigd wordt 

Grondtransportmelding Document waarmee vóór afvoer naar een TOP/CGR het 
transport gemeld wordt aan een erkende 
bodembeheerorganisatie. 

Inrichtingsplan Grondplan met aanduiding van de verschillende zones 
van de globale inrichting en van de verschillende zones 
voor opslag, van de zones van de bewerkings- en 
reinigingsinstallaties en van de controle-en 
toezichtruimten. 

Partij  Een welbepaalde hoop uitgegraven bodem van eenzelfde 
kwaliteit waarvan de herkomst gekend is. 

Situatieplan Grondplan, gebaseerd op het inrichtingsplan, dat de 
plaats weergeeft waar de verschillende partijen (en 
productiebatches) opgeslagen zijn. 

TAS                                     Transwide Teleroute systeem  Alpega Group Ieper 
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3. Organogram en functieomschrijving van de bedrijfsorganisatie 
 
3.1. Schematisch  
 

Ø CEO Ronny Hendrikx 
Ø COO operaties Kurt Wouters 
Ø COO Sales Peter Hendrikx 

 
 
3.2. Functieomschrijvingen 
 
• Directie Ronny Hendrikx  
• verantwoordelijke TOP en/of CGR Kurt Wouters 
• terreinverantwoordelijke Kurt Wouters – Ronny Hendrikx 
• chauffeurs op het terrein en/of voor aan- en afvoer – Dagelijkse lijst – Diverse firma’s 
• laborant  -  BDB 
• verantwoordelijke administratie Bert Mommaerts 
• verantwoordelijke weegbrug Kurt Wouters – Ronny Hendrix 

 
 

Ø functieomschrijvingen 
 

 
 De volgende personen zijn gemachtigd om de bezoekverslagen van de 
 keuringsinstelling te ondertekenen : Ronny Hendrikx en Peter Hendrikx 
 
 De volgende personen zijn gemachtigd om de aanvaardings- en afleveringsbonnen te 
 ondertekenen Ronny Hendrikx en Peter Hendrikx 
 

• externe deskundigen: 
° milieu-coördinator : Jos Hendrikx DLV 
° adviseur COPRO keuringen : Jos Hendrikx DLV 
° adviseur Grondbank keuringen : Jos Hendrikx DLV + Pieter Janssen BDB 
° erkende bodemsaneringsdeskundige : BDB + DLV 
° erkend labo : - Grond BDB + DLV 

                                                 - Water Aquafin 
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4. Inrichting 
 
Situering en bondige omschrijving van de inrichting.  
(de verschillende opslag- en verwerkingszones, zones die verhard/overdekt zijn, 
ingedeeld in boxen of met speciale afzuigsystemen, zones met KWS-afscheider voor 
regenwater , …) 
 

Ø inrichtingsplan 
 Zie plan in bijlage(1) 
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5. Technische beschrijving van het materieel 
 
Een bondige technische beschrijving van het gebruikte materieel, in functie van de 
bewerkingen van de uitgegraven bodem. 
*Weegbrug- Voor al de wegingen hebben we een akkoord met onze gebuur MALTHA nv. 
*Hall zie plan in bijlage (1) 
*2 opslagsilo’s samen 9.000 m3 
*PLU gestuurde menginstallatie 
*10 wachtbekkens van ieder 43m3  
*Containers 20 m3 en 40 m3 die kunnen dienen voor opslag in geval de wachtbekkens 
vol zitten. 
*kantoor unit 
*Kamerfilterpers mobiel. Capaciteit van 4.5m3 per uur droge stof. 
*Afvulinstallatie  voor big bags. 
*Buldozer verrijker 
*1 vrachtwagen met tank van 10.000 liter en pompinstallatie. 
*Tractor met opslagtank van 24.000 liter met pompinstalatie 
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6. Stroomschema 
 
Een stroomschema van de materialen in functie van de opeenvolgende handelingen vanaf 
de aanvoer tot de afvoer van de al dan niet gereinigde uitgegraven bodem. 
 

Ø stroomschema  Bijlage (2) 
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7. Procedures 
Algemene opmerking. Voor de administratieve afhandeling hebben wij gekozen voor een 
geautomatiseerd systeem genaamd TAS. Dit is beter voor het overzicht te behouden 
alsook de toegankelijkheid door verschillende verantwoordelijken. Alle formulieren met 
betrekking tot de afhandeling en verwerking kunnen we terug vinden in ons systeem. 
 
7.1.Aanvoer 
 
Aanvoer over weegbrug - zie milieuvergunning 
GPS-traceerbaarheid 
 
 
7.1.1. Aanvoer mèt grondtransportmelding en conform technisch verslag RDL 

 
Betreft aanvoer van grotere volumes boorslurry, afkomstig van werven waarvoor reeds 
een technisch verslag werd opgemaakt. 
Indien RDL de resultaten van het TV wil overnemen, dient: 

- De aannemer/boorder aangesloten te zijn bij de Grondbank 
- De aannemer/boorder de aanvoer voorafgaandelijk te melden aan 

Grondbank. 
In dat geval is het gebruikelijke controlestaal voldoende – tenzij er aanwijzingen zijn dat 
de partij verontreinigd zou zijn. 
 

Indien geen voorafgaandelijke melding gebeurt of indien de aannemer niet is 
aangesloten , dient de partij volledig opnieuw ingekeurd te worden.  Enkel een 
controlestaalname is in dat geval niet voldoende. 

 
 

De volgende stappen worden als onderdeel van de procedure voor aanvoer 
onderscheiden: 
• toewijzing partijnummer  
• aanvoer van uitgegraven bodem met vrachtdocument (met verwijzing naar het 

nummer van de grondtransportmelding) 
• weging 
• opmaak weegbon 
• toewijzing losplaats 
• handtekening van het vervoersdocument of de weegbon door vervoerder en 

verantwoordelijke van de TOP of CGR 
• opmaak aanvaardingsbon 
• overmaken Eindverklaring aan Grondbank (bij voorkeur via de online-toepassing) 
 
Wanneer wordt vastgesteld dat het volume zoals opgenomen in de 
grondtransporttoelating aanzienlijk wordt overschreden zal contact opgenomen worden 
met leverancier en Grondbank.  Er zal worden nagegaan of nog voldoende garanties 
aanwezig zijn omtrent de kwaliteit van de uitgegraven bodem. 
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Partijen van verdachte herkomst worden voorlopig niet aanvaard zonder dat 
voorafgaandelijk een technisch verslag opgemaakt wordt. 
 

 
7.1.2. Aanvoer ongekende / onverdacht 
 
De boorslurry wordt aangevoerd vanaf een werf waar nog geen TV voorhanden is. De 
aanvoer gebeurt rechtstreeks vanaf deze werf naar RDL 

 
/of 
 

Deze partijen worden eerst (bij boorder, nutsmaatschappij, gemeente) verzameld in 
container tot 40m³.  Vervolgens gebeurt de aanvoer door RDL zelf. 
 
Deze 2 types aanvoer zullen gebeuren met een interne melding waaraan alle gegevens 
worden gekoppeld betreffende de herkomst, de toevoeging van additieven, de ev. 
verzamelplaats,… De melding is op basis van een inlogcode toegankelijk voor 
opdrachtgever, opdrachtnemer en betrokken instanties. 
 

Meldingen via Grondbank voorzien in het ingeven van boorder – project – adres 
(straat+gemeente, kadastrale gegevens, lambertcoö) – inschatting volume en 
omschrijving. Enkel mogelijk van werf naar TOP. 
Aan deze meldingen wordt uniek nummer toegekend.  De mogelijkheid kan voorzien 
worden om bijlagen te koppelen (bijv. analyseresultaten, technische fiches,…)   
Bij aanvang is dit misschien voldoende.   

 
 
De volgende stappen worden als onderdeel van de procedure voor aanvoer 
onderscheiden: 
 

 
• melding of registratie bij grondbank of RDL 
• De gegevens betreffende de herkomst en de boorder worden opgenomen in register 

(nr. melding). 
• CMR documenten controleren 
• Toewijzing partijnummer 
• Weging 
• Opmaak weegbon 
• Toewijzing losplaats. 
• Handtekening van de weegbon door de vervoerder en de verantwoordelijke van de 

TOP 
• Opmaak aanvaardingsbon 
 
 
 
7.2. Inkeuring 
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7.2.1 visuele controle 
De vrachtwagenchauffeur krijgt een losplaats toegewezen. Tijdens het lossen wordt een 
visuele controle uitgevoerd om te controleren of de partij overeenkomt met wat werd 
aangekondigd. 
Speciale kenmerken worden geregistreerd (bijv. veel stenen, speciale geur of kleur) 
 
7.2.2 milieuhygiënisch onderzoek 
 De onderliggende voorstellen worden best doorgenomen met Ovam. 
 
Bij inkeuring wordt gescreend op een Standaard Analyse Pakket + PCB’s + verdachte 
parameters en ev. bijkomende parameters afhankelijk van  additieven 
 
 

Kleine partijen samengesteld tot 40m³ 
 
Ø Procedure bemonstering 

 
 1 mengmonster van 5 deelmonsters 

 
 
TOP partijen aangevoerd met conform verklaard technisch verslag en met een 
grondtransportmelding 
 
° controlestaalname: minimum 1 representatief mengmonster  
 
De staalname gebeurt door : BDB of DLV 

 
Ø Procedure bemonstering voor controlestaalname 

1 mengmonster van minstens 10 deelmonsters per 1000 m³ 
 
 

Ø Procedure beoordeling controlestaalname (voorstel GB te verifiëren met EBD) 
 

TOP partijen aangevoerd zonder technisch verslag 
 
De erkende bodemsaneringsdeskundige bemonstert de partij conform een door OVAM 
goedgekeurde procedure. De EBD maakt een technisch verslag op. 
 
De staalname gebeurt door : BDB of DLV 
 
 

Ø procedure bemonstering 
Aantal mengmonsters en deelmonsters cfr. gestockeerde hopen 

Ø goedkeuring procedure OVAM (indien van toepassing) 
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Opmerking : 
(enkel indien staalname gebeurt door TOP) 
De bemonstering door de TOP wordt minstens 3 keer per jaar gecontroleerd.  De 
resultaten van deze periodieke controles worden bewaard in het projectdossier. 
 
 
7.3. Aanvaarding 
 
Geweigerde / niet-overeenkomstige vrachten worden opgenomen in het 
weigeringsregister. 
De partij wordt aanvaard indien de partij na inkeuring blijkt te voldoen aan de 
aanvaardingscriteria. Indien de partij niet voldoet aan de aanvaardingscriteria, dan zal 
deze binnen een termijn van maximaal 1 maand worden afgevoerd voor verwerking 
elders of afgevoerd worden naar vergunde stortplaats of door klant teruggehaald worden. 
 

Ø aanvaardingscriteria (volgens vergunning , volgens Codes , eigen 
acceptatiecriteria) Vrij gebruik 

 
Het technisch verslag van partijen wordt overgemaakt aan vzw Grondbank ter 
conformverklaring.   
 
 
7.4. Opslag 
 
De opslag gebeurt in vloeistofdichte containers van 20 of 40 m³. 
 
Bij uitkeuring worden de containers samengevoegd in een silo: een verwerkingseenheid 
van 1990 m³.  Uitbreidingsmogelijkheid naar 2500 m³ en bassins. 
 
Een actuele lijst (aangepast bij elke wijziging) met een overzicht van alle aanwezige 
partijen dient chronologisch in het opslagregister bijgehouden te worden. 
 
Elke container dient duidelijk geïdentificeerd te worden met een weerbestendige 
identificatieplaat waarop het partijnummer is aangeduid. 
 

 
Ø procedure opslag (opslag in containers met partijnummer) 
Ø voorbeeld opslagregister zie TAS 

 
 
7.5 Bewerkingen 

 
7.5.1 opdeling volgens granulometrie 

 
RDL voorziet in het proces de mogelijkheid om de boorslurry op te splitsen in meerdere 
fracties met verschillende granulometrie. 
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7.5.2.Samenvoeging 
 
Partijen uitgegraven bodem die voldoen aan de voorwaarden voor vrij gebruik als bodem 
(211) mogen samengevoegd worden. 
Partijen uitgegraven bodem die (na inkeuring) voldoen aan de voorwaarden voor 
bouwkundig bodemgebruik (XY1) mogen samengevoegd worden.  
Deze kunnen verwerkt worden op een andere gecertificeerde TOP zonder dat extra 
controlestaalname nodig is. 
 
De samenvoeging krijgt het 3-delig nummer van de deelpartij met de slechtste 
milieuhygiënische kwaliteit.  
In het register wordt de datum van samenvoeging bijgehouden + lijst van samengevoegde 
partijen. 
 

Ø procedure samenvoeging (administratief + fysiek) 
 
De partijen die bij inkeuring blijken te voldoen voor vrij gebruik worden verzameld in 
een grotere silo. 
 

 
7.5.3. Toevoegen toeslagstoffen 
 
De toevoeging van toeslagstoffen gebeurt in overeenstemming met de milieuvergunning. 
Elke partij uitgegraven bodem waaraan toeslagstoffen toegevoegd worden, wordt vooraf 
uitgekeurd. 
Het toevoegen van toeslagstoffen is enkel toegelaten ter verbetering van de mechanische 
bodemeigenschappen.   
De partij kan door toevoeging nooit een betere milieukwaliteit krijgen. 
Datum en percentage toevoeging worden opgenomen is het register. (TAS) 
 

Ø lijst van producten voor bouwtechnische verbetering van de bodem - BDB 
Ø kopie gebruikscertificaten BDB 
Ø procedure van toevoeging- na persing door middel van PLU gestuurde 

menginstalatie. 
 
 
7.5.4. reinigen 
 
Nvt 

 
 

7.6. Afvoer 
 
Afvoer over weegbrug.- zie vergunning 
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(Van zodra de afvoer op een partij gestart is, wordt de hoop als een afgesloten geheel 
beschouwd. Dit impliceert dat er geen vrachten meer aan worden toegevoegd.)  
Mogelijk kan hier van afgeweken worden gezien enkel boorslurry geschikt voor vrij 
gebruik zal verwerkt worden en afgevoerd volgens procedure voor verdeling in kleine 
hoeveelheden. Te bespreken met BDB, waarbij ook meldingen gebeuren en CMR 
documenten toegevoegd worden, met de kadasternummers en naam client of afnemer 
waarbij een volledig technisch verslag, opgemaakt door de BDB, aanwezig zal zijn, dit 
wordt bij het dossier voor opdrachtgever gevoegd (zie TAS). Want in strijd met 
Kwaliteitsreglement 
 
Voorstel : 
Bij de conformverklaring wordt onmiddellijk een grondtransporttoelating opgemaakt 
voor verdeling in kleine hoeveelheden.  Per periode (tussen twee keuringsbezoeken) 
wordt een lijst overgemaakt van de verschillende bestemmingen waarvoor één 
bodembeheerrapport wordt opgemaakt. 
 
De massabalans wordt globaal nagegaan ; aanvoer, opslag, afvoer… 
 
Vóór afvoer van uitgegraven bodem voor gebruik als bodem of voor bouwkundig 
bodemgebruik dient een grondtransporttoelating voor handen te zijn voor afvoer in kleine 
hoeveelheden of voor afvoer naar één specifieke bestemming. 
 
De volgende stappen worden als onderdeel van de procedure voor afvoer onderscheiden : 

• aanvraag / opmaak grondtransporttoelating 
• afvoer van uitgegraven bodem met vrachtbon (met verwijzing naar het nummer 

van de grondtransporttoelating) 
• weging 
• opmaak afvoerbon 
• handtekening van het vrachtdocument door verantwoordelijke TOP, vervoerder 

en afnemer 
• ( tekenen eindverklaring door afnemer ) gezien enkel verdeling KH en VG kan 

hiervan mss afgeweken worden  
• aanvraag / opmaak bodembeheerrapport = opvraging volume bij keuringsbezoek 
 
Ø procedure voor verdeling in kleine hoeveelheden 

Bij elke conformverklaring wordt onmiddellijk door Grondbank een GTT voor 
verdeling in KH afgeleverd. (kosteloos) 

Ø procedure aanvraag documenten 
Bij elk keuringsbezoek wordt de bestemmingslijst met resp volumes en 
totaalvolume overgemaakt. Of BBR per bestemming.  
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8. Projectdossier 
 
Het projectdossier bevat volgende gegevens : 
 

§ de herkomst en de historiek van de boorslurry 
§ de grondtransportmelding 
§ het vervoersdocument van aanvoer 
§ het conform verklaarde technisch verslag 
§ de analyseresultaten van inkeuring 
§ het partijnummer 
§ de samenstelling van de samengevoegde partij 
§ de eventuele bewerkingen 
§ de grondtransporttoelating en het bodembeheerrapport voor afvoer 

 
Ø systeem van nummering partijen Tas systeem 
Ø voorbeeld partijfiche Tas Systeem 
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9. Klachtenregister 
 
Het klachtenregister bevat op chronologische volgorde geklasseerde externe klachten die 
betrekking hebben op de kwaliteit van de afgevoerde bodem. 
 
Het register bevat : 

§ een beknopte samenvatting van de klacht 
§ een kopie van alle briefwisseling  
§ de maatregelen genomen naar aanleiding van de klacht 
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10. Overeenkomsten 
 

10.1. Labo 
info: Als laboratorium voor de uitvoering van analyses in het kader van het grondverzet 
komen enkel die laboratoria in aanmerking die erkend zijn door de OVAM voor de uit te 
voeren metingen.(BDB) 

 
10.2. Erkende bodemsaneringsdeskundige 
Procedure m.b.t. het opstellen van een technisch verslag in het kader van de activiteiten 
van een TOP. 
Indien de monstername door de CGR of TOP in eigen beheer gebeurt : procedure van 
samenwerking met de erkende bodemsaneringsdeskundige toevoegen.(BDB) 
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11. Vergunningen 
 

11.1. stedenbouwkundige vergunning  
 

Ø kopie besluiten 
 
11.2. milieuvergunning 
 

Ø kopie besluiten 
 
 
Opmerking :  
 
Ivm de milieuvergunning, merken we op dat zeer recent de vergunning voor behandeling van bagger- 
en ruimingsspecie – en mogelijk de behandeling van bentoniet/grondmengsels ter discussie staat, 
ihkv de voorziene wijzigingen van het Vlarebo.  
 
Momenteel vermoeden we dat de rubriek 61.2 een optie is, maar belangrijk ook is op te merken dat 
OVAM momenteel de optie van een andere rubriek overweegt: 
 

4 Rubriek 61.2.  Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem, grondbrij en bentonietslib 
die voldoet aan de bepalingen voor gebruik als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo 
[...] 

4 Bijlage 1, Rubriek ???. Opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie die voldoet 
aan de bepalingen voor gebruik als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo 

 
Deze laatste – aangepast aan zeer waterige afvalstof-achtige materialen - zou eventueel een optie 
kunnen worden. 
 
Te bespreken.
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12. Verklaringen 
 
De TOP/CGR-exploitant verklaart dat steeds zal voldaan worden aan de voorwaarden 
zoals opgenomen in de aan de TOP/CGR afgeleverde milieuvergunningen en/of 
stedenbouwkundige vergunningen. 
 
 
Datum: 
Naam: 
Handtekening: 
 
 
 
De TOP/CGR-exploitant verklaart dat bij aanvoer van de uitgegraven bodem naar de 
TOP steeds zal worden gewerkt overeenkomstig de wettelijke vereisten en volgens de 
procedures van het traceerbaarheidssysteem van de vzw Grondbank. 
 
 
 
Datum: 
Naam: 
Handtekening: 
 

 
Elke wijziging van de gegevens opgenomen in het technisch dossier wordt overgemaakt 
aan de vzw Grondbank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


