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OVB ijvert voor een betere handhaving en controle door de toezichthoudende overheid 

 

Situatie 

Er zijn heel wat entiteiten betrokken bij het toezicht op de inrichtingen en activiteiten inzake grondreiniging en 

grondverzet van de leden van OVB. We stellen in de praktijk vast dat er soms onduidelijkheid is over welke 

overheidsinstantie welke specifiek bevoegdheid heeft. Dit leidt tot een inconsistente aanpak en bijgevolg verwarring 

bij de leden en hun klanten.  

 

Waarom OVB handhaving en controle belangrijk vindt: 

1. OVB wil een sector met een positief imago. Daarom is een eerlijk speelveld noodzakelijk – iedereen moet op 

dezelfde manier de regelgeving nakomen. Oneerlijke concurrentie kan niet getolereerd worden. 

2. OVB wil een gezonde sector. Spelers die het niet zo nauw nemen met de regelgeving hebben een negatieve 

impact op de prijszetting, waardoor de noodzakelijke investeringen in mensen en middelen uitblijven. 

 

Hoe OVB wil helpen om de handhaving en controle te optimaliseren: 

1. Meewerken aan het tot stand brengen van duidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling en de aanpak in de 

praktijk van de verschillende diensten.  

 

OVB stelt voor om samen met de betrokken diensten tot een ‘matrix’ te komen waaruit eenduidig blijkt wie 

welke taken op zich neemt. OVB probeert hierbij zo volledig als mogelijk de verschillende ‘activiteiten’ en 

inrichtingen in kaart te brengen. 

 

Vervolgens is OVB bereid om heel concrete acties te ondernemen die de belangen van zowel OVB als die van de 

toezichthoudende overheden dienen: 

 

2. Meewerken aan het tot stand komen van praktisch hanteerbare regelgeving door feedback te geven op 

ontwerpteksten en samen onduidelijkheden of mogelijke misinterpretaties uit te klaren. Het is essentieel dat 

zowel de overheid als de OVB-leden de regelgeving op dezelfde manier interpreteren en toepassen. Dit moet 

over de organisatiestructuren heen gaan en bij voorkeur centraal aangestuurd worden. Een meer uniform 

systeem met vereenvoudigde transportdocumenten moet handhavers in staat stellen eenvoudigere 

controles uit te voeren zodat misdrijven makkelijker kunnen opgespoord worden. 
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3. Meewerken aan het communiceren en sensibiliseren van alle betrokken partijen – op de eerste plaats de 

leden van OVB, maar ook onze klanten en bij uitbreiding de bedrijfswereld in het algemeen. 

 

4. Meewerken aan het opbouwen van gespecialiseerde competenties bij de toezichthouders. Hierbij moet bij 

voorkeur regionale of organisatorische beperkingen weggewerkt worden. In bepaalde gevallen blijken 

toezichthouders te weinig vertrouwd met de gespecialiseerde materie. 

 

5. Meewerken aan een efficiënte controle op de naleving door in te zetten op een grotere zelfcontrole door 

leden (al dan niet gefaciliteerd via OVB). Hiermee wil OVB niet in de plaats treden van de toezichthoudende 

overheid, maar een complementaire partner zijn. 

 

OVB gaat graag met u in dialoog om deze concrete acties samen op te nemen en vorm te geven. 

 

 

OVB 

De Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders, kortweg OVB, is een sectorvereniging van en voor  

bedrijven die actief zijn in bodem- en grondwatersaneringen en/of bodemreiniging. OVB werd opgericht  

in 1998 en treedt in overleg met overheidsinstanties (o.a. OVAM), met bodembeheersorganisaties en  

met het bedrijfsleven.  

OVB maakt deel uit van UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen. 

OVB vertegenwoordigt een 20-tal leden en groepeert daarmee  90% van de bodemsaneerders actief in  

Vlaanderen. 
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