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Wijziging regeling gebruik van
uitgegraven bodem
Vanaf 1 juni is ING onze nieuwe huisbankier en wijzigt ons bankrekeningnummer. Alle
provisies of betalingen voor bodemattesten moeten vanaf dan toekomen op het nieuwe
rekeningnummer

Lancering vernieuwde
handleiding overdrachten op 1
juni 2012

IBAN: BE 17 3751 1171 8821
BIC BBRUBEBB
De oude KBC-rekening wordt eind juli definitief stopgezet. Vermeld bij elke
provisiestorting uw gestructureerde mededeling.
Door de tweejaarlijkse indexaanpassing wijzigt bovendien de retributie voor de
bodemattesten naar 34 euro per perceel en 135 euro per deel van een perceel. Het
nieuwe aanvraagformulier bodemattesten is beschikbaar op onze website.
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Wijziging regeling gebruik van uitgegraven bodem

Vanaf 1 juni 2012 wijzigt de regeling voor het gebruik van uitgegraven bodem.
1. Het resultaat van de schudproef is enkel nog relevant voor die zware metalen
waarvoor de waarde voor vrij gebruik wordt overschreden.
2. De pH wordt als genormeerde parameter opgenomen in bijlage V van het
Vlarebo (waarde voor vrij gebruik tussen 3 en 9).
3. De norm voor EOX wordt geschrapt in bijlage VI van het Vlarebo.
Ten gevolge van deze wijziging worden de standaardprocedure voor het technisch
verslag en de codes van goede praktijk voor het gebruik van uitgegraven bodem
aangepast. De aangepaste standaardprocedure en codes zijn beschikbaar op onze
website.

Vernieuwde handleiding overdrachten

Op 1 juni lanceren we de vernieuwde handleiding overdrachten. De handleiding werd
volledig geactualiseerd en uitgebreid. De belangrijkste doelgroepen zijn notarissen en
vastgoedkantoren. De handleiding bevat echter ook nuttige info voor
bodemsaneringsdeskundigen en hun klanten. Het is een digitale publicatie in
pdf-formaat met tal van nuttige hyperlinks naar websites van OVAM, VITO en andere
relevante instanties. De handleiding is vanaf 1 juni consulteerbaar op
www.ovam.be/overdracht.
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