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Selectie voor de functie logistiek medewerker voor het IWT

(Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen). — Uitslag

Rangschikking van de geslaagde kandidaten in het vergelijkend wervingsexamen :

1 De Smedt Kurt

2 Vande Bergh Monique

3 Van Den Bremt Sandra

4 Van Halteren Fabina

De procedure was eveneens aanleiding tot het aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar te
beginnen vanaf 24 februari 2003.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2003/36144]

26 NOVEMBER 2003. — Omzendbrief LNW 2003/1
betreffende de toepassing van Vlarebo bij werken met grondverzet

Aan de Vlaamse provinciale en lokale overheden,

Ik wil de bijzondere aandacht vragen van gouverneurs en burgemeesters voor een correcte toepassing van de
milieuregelgeving bij de voorbereiding en de uitvoering door provincie of gemeente van infrastructuurwerken met
belangrijk grondverzet.

1. Juridisch kader.
Op 12 oktober 2001 (1) hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan een besluit tot wijziging van het besluit

van 5 maart 1996, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (Vlarebo). Dit besluit
voegt een nieuw ″Hoofdstuk X - Nadere regelen met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem″ toe aan het
Vlarebo (2).

Deze nieuwe regeling met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem wordt vanaf 1 januari 2004 integraal
van kracht. Als voor deze datum het bijzonder bestek, de prijsvraag of de contractuele documenten na 2 februari 2003
het voorwerp uitmaakten van een bekendmaking van een bericht van aanbesteding, een uitnodiging tot een prijsofferte
of tot kandidatuurstelling, dan moesten, al naargelang het geval, in het bijzonder bestek, de prijsvraag of het contract
de nodige bepalingen opgenomen zijn om vanaf 1 januari 2004 het gebruik van uitgegraven bodem conform Hoofd-
stuk X van het Vlarebo mogelijk te maken. (3)

2. Basisprincipes.
Het bodemsaneringsdecreet stelt dat niemand op een grond nieuwe bodemverontreiniging mag veroorzaken.
De wetgever heeft ingezien dat met betrekking tot grondverzet dit basisprincipe nader moet worden omschreven

en daartoe werd het artikel 48bis in het decreet ingevoerd. Hoofdstuk X van het uitvoeringsbesluit Vlarebo geeft
uitvoering aan dit artikel 48bis en regelt het gebruik van uitgegraven bodem. Met het grondverzet kan aldus op een
milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden omgegaan.

Bovendien bevatten de hoeveelheden uitgegraven bodem, die met grondverzet gepaard gaan, een groot
vervangingspotentieel voor primaire delfstoffen. Bij grondverzet moet bijgevolg, in het kader van een duurzaam
voorraadbeheer, op een efficiënte manier worden omgesprongen met de uitgegraven bodem waarbij, afhankelijk van
de geologische relevantie, via selectieve afgraving (zie verder grondverzetplan) gestreefd wordt naar een maximale
hoeveelheid secundaire delfstoffen en een minimale hoeveelheid bouwtechnisch en milieuhygiënisch slechte
uitgegraven bodem.

Vlarebo voorziet in de mogelijkheid tot erkenning van bodembeheerorganisaties, grondreinigingscentra en
tussentijdse opslagplaatsen. Een erkende bodembeheerorganisatie (4) ziet toe op de grondstromen, en bouwt daartoe
een traceerbaarheidssysteem uit.

Een ander principe van de regeling is dat erkende deskundigen moeten worden ingeschakeld. Zo zullen de
erkende bodemsaneringsdeskundigen instaan voor het milieuhygiënische onderzoek van de partijen uit te graven of
aan te brengen bodem. Bij hun onderzoek hanteren deze deskundigen de codes van goede praktijk opgesteld door
OVAM (zie ook website www.ovam.be).

3. Hoofdlijnen van Vlarebo bij voorbereiding/uitvoering van bouwprojecten met grondverzet.

De regeling is van toepassing op alle projecten waarbij bodem ontgraven of gebruikt wordt. Er moet echter niet
altijd een milieuhygiënische onderzoek uitgevoerd worden. Indien minder dan 250 m3 bodem ontgraven wordt en het
betreft een niet verdachte grond is er geen onderzoek noodzakelijk. In het geval het een project met minder dan 250 m3

uit te graven bodem betreft, en het wordt uitgevoerd op een verdachte grond (5) maar de uitgegraven bodem wordt
binnen dezelfde kadastrale werkzone aangewend, wordt er ook geen onderzoek naar de bodemkwaliteit opgelegd. In
alle andere gevallen moet een milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd worden en wordt een technisch verslag
opgesteld.

In de ontwerpfase van het project moet de bouwheer beroep doen op een erkende bodemsaneringsdeskundige die
een milieuhygiënisch onderzoek uitvoert op de uit te graven bodem, en zijn bevindingen rapporteert in een technisch
verslag.
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De bouwheer kan daarenboven de erkende bodemsaneringsdeskundige opdragen een studie uit te voeren naar de
bodemkwaliteit op de gronden waarop uitgegraven bodem zal worden gebruikt (studie ontvangende grond). Een
dergelijke studie is vereist wanneer de toe te passen uitgegraven bodem niet in aanmerking komt voor vrij gebruik, en
moet uitsluitsel geven over het risico dat het gebruik van eventueel verontreinigde uitgegraven bodem met zich
meebrengt.

In het bijzonder bestek, de prijsvraag of contract moet de bouwheer de resultaten van het onderzoek door de
erkende bodemsaneringsdeskundige kenbaar maken aan de kandidaat-inschrijvers. Een zoneringplan, opgesteld door
de erkende bodemsaneringsdeskundige, en gedifferentieerde posten voor grondverzet moeten het mogelijk maken het
grondverzet te traceren en verschillende kwaliteiten van bodemmateriaal gescheiden te houden. De bouwheer kan een
belangrijk rol spelen in het vastleggen van de grondstromen ten gevolge van de aanvoer of afvoer van uitgegraven
bodem, door zelf locaties van herkomst of bestemming aan te duiden. Bovendien zal een goede gegevensdoorstroming
via het bestek van de bouwheer naar de aannemer resulteren in een correctere inschrijving. Door het reduceren van de
onzekerheden zal de kandidaat-inschrijver de prijszetting correcter kunnen uitvoeren.

Het bestek moet bepalen dat de kandidaat-inschrijver voor de uitvoering van de grondverzetwerken de benodigde
bodembeheerrapporten moet bekomen, en bijgevolg ook al het nodige moet doen om bij de uitvoering van de
grondwerken de traceerbaarheid van grondstromen te kunnen aantonen.

Voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van de grondverzetwerken zal de geselecteerde aannemer de
bodembeheerrapporten moeten aanvragen bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit moet gebeuren op basis van de
gegevens gevoegd bij het bestek, prijsvraag of contract en op basis van de nodige verklaringen van de bouwheer. Het
bodembeheerrapport laat aan de erkende bodembeheerorganisatie toe om toezicht te houden op de feitelijke
grondstromen binnen de eigen werf of tussen onderscheiden bouwwerven. In het kader van het traceerbaarheidssys-
teem van de erkende bodembeheerorganisatie, zal daarenboven de transporteur van uitgegraven bodem moeten
beschikken over de nodige vervoersdocumenten. Het bestek zal daarenboven aan de aannemer opleggen om een
grondverzetplan op te stellen op basis van de opmetingstabel en het zoneringsplan zoals opgenomen in het technisch
verslag.

Het is tenslotte niet onbelangrijk te vermelden dat indien het bestuur met eigen middelen werkzaamheden
uitvoert, zij eveneens aan bovengeschetste regeling onderhevig blijft.

4. Pilootproject.

De Vlaamse regering heeft het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap opgedragen een pilootproject met de erkende bodembeheerorganisaties op te zetten.

LIN heeft daartoe een dienstenopdracht toegewezen aan de erkende bodembeheerorganisatie vzw Grondbank.

Gezamenlijk is een werkwijze afgesproken, die neergeschreven werd in een dienstorder LIN 2003/1. De
dienstorder is te raadplegen op de website www.lin.vlaanderen.be van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

5. Communicatie.

Ik verzoek de Gouverneurs van de provinciën en de Burgemeesters van de gemeenten het belang van deze nieuwe
regeling te benadrukken aan alle bij de materie betrokken ambtenaren van de provincie- en gemeentebesturen.

Er werd reeds een eerste aanzet gegeven tot een informatiecampagne naar de lokale overheden toe. Hier werd
echter vooral aandacht besteed aan de situering van de regelgeving binnen de milieuwetgeving en aan de invulling van
de diverse bepalingen van hoofdstuk X van het Vlarebo. In het kader van het proefproject tussen het departement
Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de erkende bodembeheeror-
ganisatie de vzw Grondbank is er echter al een eerste praktische ervaring opgebouwd rond het werken met uitgegraven
bodem binnen het kader van hoofdstuk X van het Vlarebo.

Het lijkt ons niet uitgesloten dat binnen de lokale overheden de nood bestaat tot een verdere vorming die zich
specifiek richt naar de opmaak van bestekken en de praktisch uitvoering van de regelgeving van het grondverzet. De
OVAM, het departement LIN van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VVP en de VVSG werken
momenteel aan een verdere praktische vorming van de betrokken ambtenaren en houden u verder op de hoogte.

De omzendbrieven AZF/AOGGI/INF/97.003 van 22/12/1997 en AZF/AOGGI/INF van 26/10/1999 worden
vervangen door de huidige omzendbrief.

Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,
L. SANNEN

Nota’s

(1) Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2002. Een erratum verscheen in het Belgisch Staatsblad van
1 maart 2002.

(2) De tekst van het Bodemsaneringsdecreet, Vlarebo en Vlarea kan ook geraadpleegd worden op de website van
OVAM (www.ovam.be).

(3) Besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2003,
3e editie.

(4) Momenteel is er één bodembeheerorganisatie erkend. Het ministerieel besluit tot erkenning van de vzw
Grondbank als erkende bodembeheerorganisatie is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2002. Een
lijst van de erkende bodembeheerorganisaties kan geraadplaagd worden op de website van de OVAM

(5) Een verdachte grond is, volgens artikel 48 van het Vlarebo, een risicogrond of een grond die opgenomen is in
het register van verontreinigde gronden, bedoeld in artikel 4 van het bodemsaneringsdecreet, of grond waarvoor
aanwijzingen bestaan van bodemverontreiniging. In deze definitie is risicogrond een grond waarop een inrichting
gevestigd is of was of waarop een activiteit uitgeoefend wordt of werd die is opgenomen in een lijst bedoeld in
artikel 3, § 1, van het bodemsaneringsdecreet.
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