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Inhoudsopgave
Goedkeuring nieuwe CMA-procedures
Goedkeuring nieuwe
CMA-procedures

De uitvoering van boringen en de plaatsing en bemonstering van peilputten gebeurt
overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in de procedures CMA1/A.1 en CMA1/A.2.
Beide procedures werden bij MB van 18/01/2012 goedgekeurd en op 27/01/2012
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze traden in werking op 06/02/2012. U kunt ze
consulteren op de VITO-website.
Wijzigingen

Administratieve
vereenvoudiging voor het
indienen van een tussentijds
rapport
Nieuwe versie F-LEACH

Algemene informatie

De wijzigingen in procedure CMA1/A.1 hebben hoofdzakelijk betrekking op de
toepasbaarheid van de verschillende boortechnieken naar uitvoering van
boorbeschrijving en peilputplaatsing maar ook naar staalname (i.f.v. analyse
parameters). Procedure CMA1/A.2 werd meer ingrijpend gewijzigd. Het standaard
snijdend plaatsen van peilputten is enkel nog toegelaten voor drijflaagdetectie indien er
duidelijk aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van puur product. We wijzen dan ook
op het belang van goede veldwaarnemingen bij uitvoering van de boringen (uitvoering
van veldtesten: olie-op-watertest / olieroodtest). Door de wijziging van procedure
CMA1/A.2 inzake de bemonstering van peilputten zal 2012 een overgangsjaar zijn
waarin zowel de klassieke V-gebaseerde staalname als Low Flow Sampling (LFS ofwel
Micropurging) toegelaten worden. Vanaf 1 januari 2013 wordt enkel nog LFS toegelaten.
Dit overgangsjaar moet de sector toelaten de principes van LFS onder de knie te
krijgen.
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Voor beide procedures wordt een opleiding voorzien in het voorjaar van 2012. Meer
informatie vindt u op de VITO-website.
Met vragen kunt u tercht bij Joris Tallon van de cel grond- en kwaliteitsbeheer via
joris.tallon@ovam.be of via 015 284 287.

Administrieve vereenvoudiging voor het indienen van
een tussentijds rapport

De standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en
nazorg vermeldt in welke gevallen een tussentijds rapport verplicht is. Een tussentijds
rapport was tot nog toe verplicht bij het beëindigen van de bodemsaneringswerken.
Omwille van administratieve redenen is dat echter niet langer verplicht. Bij het
beëindigen van bodemsaneringswerken volstaat het dus om enkel een
eindevaluatieonderzoek op te stellen.
De andere gevallen waarvoor een tussentijds rapport verplicht is en die in de
standaardprocedure worden opgesomd, blijven ongewijzigd. Het conformiteitsattest van
het (beperkt) bodemsaneringsproject kan wel bijkomende voorwaarden voor
tussentijdse rapportering opleggen.
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In de laatste versie van L-Leach vonden we een fout bij de berekening voor minerale
olie. De berekening was niet aangepast aan gevallen waarin de verontreinigde laag tot
aan de grondwatertafel kwam. Daarom is er nu een nieuwe versie waarin het probleem
niet meer bestaat. Hier vindt u de nieuwe versie (2.1.6) van F-Leach.
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