AANVRAAG VERKLARING NIET-REINIGBARE PARTIJ GROND
In te vullen door de aanvrager:
Datum aanvraag:
Kenmerk aanvrager.:
Naam :
………………………………………………………………………………………………..
Adres :
………………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon :
………………………………………………………………………………………
Telefoon:
……………………………..
e-mail: …………………………………………………
Hoedanigheid aanvrager:
□ Bouwheer/eigenaar
□ bodemsaneringsdeskundige
□ aannemer
□TOP/CGR
□ andere ………………………………………………………………
Aanvraag gebeurt in het kader van :
□ Uitvoering bodemsaneringswerken
□ Uitvoering grondverzet
□ Opmaak bodemsaneringsproject (BSP)
□ Opmaak Technisch verslag
□ Civieltechnische werken in uitvoering (verontreiniging niet gekend bij voorgaande onderzoeken)
□ Andere : ……………………………………………………………………………………………………
Herkomst partij :
Projectnaam : ………………………………………………………………………………………………
Adres :
……………………………………………………………………………………………….
Partijgrootte in ton:
Is er in het werk ook reinigbare grond aanwezig ? :

…………………………… ton
Ja/Nee

Zo ja, specificeer de grootte orde van de volledige partij:

…………………………… ton

Hoedanigheid van de partij op heden:
□ de grond dient nog ontgraven te worden
□ de grond is reeds ontgraven en tussentijds gestockeerd op de werf
□ de grond is reeds ontgraven en in tussentijdse opslag geplaatst bij een daartoe vergund centrum
Werd/wordt er begeleiding voorzien bij de ontgraving van de partij?

JA/NEE

Motivering :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Werd er voor deze locatie reeds een aanvraag niet-reinigbaarheid aangevraagd?
Zo ja, voeg kopie van de eerdere beslissing toe:

JA/NEE

bijlage ………………….
Voor waar en echt verklaard,

Naam+ handtekening aanvrager
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Gegevens verplicht bij de aanvraag te voegen (verwijs naar bijlages):
Checklist
1.
Historiek van de site (max. 1A4)
Korte beschrijving van de huidige en voormalige activiteiten op het terrein
2.

4.

……………

Oorzaak van de verontreiniging: (max. 1A4)
Korte beschrijving van de oorzaak en de aangetroffen
verontreinigingsparameters

3.

BIJLAGE

Plan met de exacte locatie van de niet-reinigbare gronden
- duidelijke identificatie van de ligging van de partij en exacte identificatie van de
boringen (incl. eventuele boorstaten) waarop de toegevoegde analyses
betrekking hebben
Analyseresultaten
Minstens SAP-pakket grondverzet + verdachte parameters. Kopie van de
analyseresultaten verplicht toe te voegen..
Minimaal 1 analyse / 1.000 ton grond

……………

……………

……………

Indien op locatie ook reinigbare gronden aanwezig:
Overzichtstabel toevoegen van de andere representatieve stalen .
5.

Textuur:
□ zand
□ leem
□ klei
□ assen
□ slakken
□ homogeen/heterogeen
□ andere……………………………………………………………………………..
Bij elke aanvraag moet 1 analyse / per 1000 ton grond op textuur uitgevoerd
worden organisch stofgehalte, fractie < 2µm en granulometrische gegevens
(minstens 40 µm, 50 µm, 63µm, 2mm, 4mm en >50mm)
Boorprofielen toe te voegen uit bodemonderzoeken

6.

7.

……………

……………
……………□

Indien het stortmateriaal betreft
Toevoegen resultaten van de identificatieproef uitgevoerd op de fractie > 4
mm bijgevoegd te worden (cfr. NBN EN 933-11, CMA/2/II/A.22)

……………□

Verplicht foto’s toe te voegen proefsleuven of uitgevoerde boringen

……………□

Indien het asbesthoudend materiaal betreft
Toevoegen resultaten van de kwantitatieve identificatieproef (cfr. CMA/2/II/C.2
of CMA/2/II/C.3)

……………□
……………□

Verplicht foto’s toe te voegen proefsleuven of uitgevoerde boringen

In te vullen door OVB:
Dossiernummer :
………………………………….
Ontvankelijkheid aanvraag:
Ja / Nee
Dienen er extra gegevens aangevraagd te worden?
Ja / Nee
Zo ja, specificeer (bovenstaande punten vermelden volstaat)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Representatief mengstaal (min. 10 kg) aan te vragen ter verificatie?
Ja / Nee
ANTWOORD versturen op datum
…………………………………….
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Procedure aanvraag niet-reinigbaarheid:
OVB brengt advies uit over alle partijen dewelke mogelijks als niet-reinigbaar moeten aanzien worden,
ongeacht de herkomst en partijgrootte.
Het aanvraagformulier dient ingevuld, ondertekend en voorzien van de noodzakelijke bijlagen aan het
secretariaat van OVB overgemaakt te worden.
OVB, Theodoor Van Rijswijckplaats 7 bus 2 te 2000 Antwerpen
Tel 03/203.44.00 Fax 03/232.79.37 e-mail: info@bodemsaneerders.be
De volgende procedure wordt gevolgd na indiening:
1.

Volledig en ontvankelijkheid:

Na ontvangst van het dossier wordt dit gecontroleerd op zijn administratieve volledigheid. OVB
verplicht zich er toe binnen de 2 werkdagen uitspraak te doen over de volledig en ontvankelijkheid van
het dossier.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, waarna het dossier verspreid wordt
onder de leden voor advies.
2.

Uitspraak niet-reinigbaarheid:

Uiterlijk 8 werkdagen na volledig en ontvankelijkheid en advies van de leden wordt de aanvrager in
kennis gesteld van de uitspraak.
Volgende uitspraken behoren tot de mogelijkheid:
a.
De partij is reinigbaar
b.
De partij of een gedeelte van de partij is niet-reinigbaar
c.
Voorlopig niet-reinigbaar
Een motivatie van de uitspraak wordt gevoegd aan de verklaring.

3.

Voorlopige niet-reinigbaarheidsverklaring:

Wanneer op basis van de gegevens kan geoordeeld worden dat de partij waarschijnlijk niet-reinigbaar
is, zal door OVB een voorlopige niet-reinigbaarheidsverklaring worden verstrekt. OVB legt in deze
bijkomende voorwaarden op die strikt gevolgd moeten worden tot het bekomen van een definitieve
niet-reinigbaarheidsverklaring.
Zo kan er geadviseerd worden een gefaseerde ontgraving op te leggen, waarbij de uitspraak beperkt
wordt tot een bepaald tonnage dat uitgegraven is en waarbij er nog een uitspraak dient te volgen per
deelpartij.
Tevens kan geadviseerd worden dat de ontgraving dient te gebeuren onder begeleiding van een
erkende bodemsaneringsdeskundige die tijdens de ontgraving toeziet op de correcte scheiding tussen
reinigbare en niet-reinigbare grond en de niet-reinigbaarheid toetst.
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4.

Bijkomend onderzoek:

Indien OVB, tijdens de beoordeling van het dossier van oordeel is dat extra onderzoek noodzakelijk is,
zal de aanvrager hiervan binnen de 5 werkdagen van op de hoogte worden gesteld.
Extra onderzoek bestaat uit de staalname van de partij door één of meedere leden van OVB. De
aanvrager zorgt voor de mogelijkheid tot bemonstering van de betreffende partij(en) binnen de 5
werkdagen na kennisname van de noodzaak tot bijkomende bemonstering. 10 werkdagen na de
bemonstering van de partij(en) doet OVB uitspraak omtrent de al dan niet-reinigbaarheid van de partij.
5.

Gebruik verklaring niet-reingbaarheid:

De verklaring van OVB kan gebruikt worden voor:
Toevoegen bij de aanvraag om het tarief verlaagde milieuheffing voor levering van een partij
op een stortplaats te bekomen
Toevoegen als bijlage bij het bodemsaneringsproject
Toevoegen als bijlage bij het technisch verslag voor de partij uitgegraven bodem
6.

Afwijking aangevraagde tonnages:

Afwijkingen op de aangevraagde tonnages kunnen toegestaan worden tot:
Maximum 20% van de aangevraagde hoeveelheid of een absoluut maximale afwijking van
500 ton voor reeds ontgraven partijen
Maximum 50% van de aangevraagde hoeveelheid of een absoluut maximale afwijking van
500 ton voor nog te ontgraven partijen.
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