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Geheugensteuntje bij de
rapportage van opdrachten
De decretale termijnen, waarbinnen de OVAM de ingediende rapporten (OBO, BBO,
BSP, ...) moet beoordelen, beginnen te lopen van zodra het papieren rapport en de
digitale gegevens bij de OVAM zijn aangeleverd. Een papieren rapport wordt dus niet
behandeld zolang de OVAM niet beschikt over de nodige digitale gegevens.
We stellen vast dat er soms digitale gegevens worden aangeleverd, maar dat er geen
papieren rapport binnenkomt. Wanneer er na drie maanden nog geen papieren versie
op OVAM is aangekomen, zal u hiervan op de hoogte gebracht worden met een e-mail.
Gelieve er dan voor te zorgen dat de papieren versie zo snel mogelijk wordt
aangeleverd. Als we na een jaar nog geen papieren versie kregen, worden de digitale
gegevens door ons terug uit het webloket verwijderd. Breng uw opdrachtgever op de
hoogte van de juiste procedures. Zo vermijdt u misverstanden.
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Indexatie Retributie voor Erkenningen

Sinds de Vlarel-wijziging, moet er een retributie worden betaald voor de erkenning als
bodemsaneringsdeskundige. Enerzijds is dit bij aanvraag van de erkenning, anderzijds
is dit vijfjaarlijks. Een eerste keer moet de periodieke retributie betaald worden vóór 31
december 2014. Dit bedrag werd vastgesteld op 500 euro, maar is onderhevig aan
indexatie. Vanaf volgend jaar wordt er een indexverhoging toegepast en bedraagt het
retributiebedrag 533 euro. Deze retributie moet gestort worden op het rekeningnummer
375-1111022-63 op naam van LNE ONTVANGSTEN, adres: Boudewijnlaan 30 - 1000
Brussel, IBAN: BE40 3751 1110 2263, BIC code: BBRUBEBB. Belangrijk: als
betalingsmededeling voor de periodieke retributie moet de volgende code worden
gebruikt in het veld vrije mededeling: OVAM-T-BD. Indien u vóór 1 januari 2014 uw
retributie betaalt kan dit dus nog aan het voordelig tarief.

Algemene informatie
Hoofdredacteur:
Eddy Van Dyck, afdelingshoofd
Bodembeheer OVAM
Stationsstraat 110, B-2800 Mechelen

www.ovam.be
bodem@ovam.be

Vraagt u al online bodemattesten aan?

Het kan vaak handig zijn om als bodemsaneringsdeskundige op een vlotte manier
bodemattesten aan te vragen. Vraagt u nog geen bodemattesten aan via het webloket
'Digitale Bodemattesten'? Open dan snel een lopende rekening bij de OVAM.
Hoe?
De werkwijze van een lopende rekening is eenvoudig. Stuur ons de gegevens door
waarop de lopende rekening dient geopend te worden: bedrijfsnaam, naam van de
contactpersoon, adresgegevens en het e-mailadres waarmee u wenst in te loggen op
het webloket en waarnaar toekomstige briefwisseling, in kader van de lopende
rekening, zal gebeuren. U kunt hierbij dezelfde gegevens gebruiken als deze voor het
Mistral-webloket. Daardoor kunt u door eenmaal in te loggen zowel rapporten ingeven
als bodemattesten aanvragen.
Als de lopende rekening geactiveerd staat, krijgt u hiervan bericht, samen met de
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nodige informatie. U ontvangt van ons een gestructureerde mededeling. Vanaf dan kunt
u provisies storten op onze rekening, telkens met vermelding van deze gestructureerde
mededeling. De provisies worden dan automatisch bij uw lopende rekening gezet.
Maandelijks wordt een afschrift van uw lopende rekening met een overzicht van de
uitgevoerde financiële verrichtingen op het webloket ter beschikking gesteld.
Interesse? Mail uw gegevens naar bodem@ovam.be

Administratief onderzoek zonder veldwerk

Naar aanleiding van de mogelijkheid om over te gaan tot een administratief onderzoek
zonder veldwerk, opgenomen in de Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek
2013, wenst OVAM nog enkele extra richtlijnen mee te geven aan de deskundigen.
De rapportage aan OVAM verloopt identiek als die van een oriënterend
bodemonderzoek. Het rapport krijgt wel een specifieke titel: 'Oriënterend
bodemonderzoek - Administratief onderzoek zonder veldwerk - karakteristieke naam,
straat en nummer, gemeente van de onderzoekslocatie'.
In het besluit moeten deze oriënterende bodemonderzoeken een G-zin (geen boringen,
geen BBO nodig) krijgen. Deze G-zin kan reeds in het webloket geselecteerd worden.
Zoals in de standaardprocedure opgenomen dient het doorstroomschema volledig en
onderbouwd doorlopen te worden. Een administratief onderzoek zonder veldwerk kan
nooit leiden tot de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek.
Op de bodemattesten voor de onderzochte percelen waarop geen veldwerk gebeurde
komt volgende extra zin te staan: 'Het bodemonderzoek met rapportagedatum ... betreft
een onderzoek waarbij geen veldwerk uitgevoerd werd.' Deze zin dient eveneens in het
besluit van het onderzoek opgenomen te worden. De alinea waarin verwezen wordt dat
de deskundige stalen heeft genomen van het vaste deel van de aarde en het
grondwater moet verwijderd worden uit het besluit.

Programma 'Gefaseerd Aanmaningenbeleid' zorgt
ervoor dat de dossiers uit de kast komen

In 2013 heeft de OVAM teamleden samengebracht om weer vooruitgang te boeken in
dossiers die in het verleden mogelijk zijn stilgevallen. Gelet op het groot aantal dossiers,
was het noodzakelijk om prioriteiten te bepalen. Het voornaamste criterium bij deze
prioriteitenstelling is het al dan niet gekende milieurisico van een verontreiniging van de
bodem en/of grondwater. In de praktijk betekent dit dat dossiers waarbij er al een BSP
aanwezig is, maar er onduidelijkheid is over het verloop van de sanering, eerst worden
aangepakt. In 2014 verleggen we de focus naar dossiers waarbij er een BSP moet
worden opgesteld.
De ervaring van het afgelopen jaar leert ons dat deze individuele dossieraanpak erg
tijdsintensief is. Daarom opteren we voor een gegroepeerde aanpak voor de dossiers
waarbij nog een beschrijvend bodemonderzoek moet worden opgesteld. Begin januari
zal de OVAM een schrijven richten aan de betrokkenen in een eerste groep van
ongeveer tweehonderd dossiers waarin ze worden herinnerd aan hun verplichting. Op
een bijgevoegd antwoordformulier kan de saneringsplichtige aanduiden wanneer de
OVAM het beschrijvend bodemonderzoek zal ontvangen (tegen 30 april, 31 augustus of
15 november 2014). Ook kan de saneringsplichtige eventueel motiveren waarom hij
geen beschrijvend bodemonderzoek zal indienen. De brief stelt ook duidelijk dat de
OVAM zal optreden in het kader van het handhavingsdecreet indien er geen gevolg
wordt gegeven aan het schrijven.
De OVAM is in samenspraak met de VEB tot het engagement gekomen dat iedere
bodemsaneringsdeskundige ervoor zorgt dat de OVAM 75% van de beschrijvende
bodemonderzoeken van zijn klanten ontvangt vóór 30 augustus 2014. De resterende
25% wordt dan vóór 15 november 2014 aan de OVAM bezorgd. De OVAM zal hierover
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in de loop van 2014 ook een opvolging opstarten waarbij de timing met de deskundigen
verfijnd wordt. Er is bewust gekozen om te werken met engagementen en niet via een
strikt afsprakenkader of richtlijnen, omdat het in eenieders belang is dat de
beschrijvende bodemonderzoeken tijdig en met een maximale spreiding worden
opgesteld, wat ook de kwaliteit van de bodemonderzoeken ten goede kan komen.
Hierbij dan ook een warme oproep aan de bodemsaneringsdeskundigen om hun
klanten optimaal te ondersteunen in de uitvoering van de verplichtingen. Afhankelijk van
de ervaringen met deze aanpak, zal de OVAM de nodige bijsturingen doen betreffende
de aanpak en de timing voor de volgende groepen van dossiers.

OVAM start met Yammer kennisplatform Bodemnet proefproject

Slim bodemgebruik is zeer actueel
en nodig. De vrije ruimte slinkt, de
duurzaamheidsvraag stijgt en de
bodem smeekt om bewust gebruik
en bescherming. Op 5 december,
de wereldbodemdag, wordt jaarlijks
wereldwijd aandacht gevraagd voor
bodem: als onmisbaar deel in
natuurlijke kringlopen met een rol
binnen andere maatschappelijke
uitdagingen. Ook de OVAM, als
materialen- en
bodembeheerorganisatie, wil deze
evolutie mee ondersteunen. Er is
eenvoudigweg nood aan.

Lokale besturen worden op
plaatselijk niveau het meest geconfronteerd met duurzaam bodemgebruik. Ze staan
voor tal van maatschappelijke uitdagingen rond ruimtegebruik, kwaliteitsvolle
leefomgeving, voedsel en energie. Hoe kan 'de bodem' meer geïntegreerd worden in
deze lokale ontwikkelingen?
Om lokale besturen hierbij de ondersteunen, startte OVAM het project op 'Hoe kan
bodemkwaliteit tegemoet komen aan maatschappelijke uitdagingen binnen lokale
besturen?' in samenwerking met Witteveen+Bos. Hiervoor ging Witteveen+Bos (Milieuen ruimtelijk advies bureau) in zee met Adoplan (Ruimtelijke planner), Idea Consult
(Procesmanagement) en De Nijs Advies (Duurzame projectontwikkeling). Gezien de
nood aan integratie wordt er vanuit verschillende takken gewerkt. Ook werden
verschillende partners aangesproken en betrokken. Zo doet ook LNE - Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen mee en vormt samen met de
OVAM de kerngroep van het project.
Dit project loopt nog tot maart 2014, maar werpt al vruchten af : er is een online
netwerkplatform BODEMNET opgestart. Hét netwerkplatform voor het samenbrengen
van beleidsinstanties, bodemdeskundigen, ruimtelijk planners, en stadsontwikkelaars.
Het doel ervan is het creëren van een dialoog en het verzamelen en aanbieden van
leesbare bodemgerelateerde informatie. Hierbij willen we ook beroep doen op u als
deskundige: via BODEMNET zijn we op zoek naar interessante voorbeelden van lokale
projecten waar duurzaam bodemgebruik impact nalaat.
Interesse? Surf naar https://www.yammer.com/bodemnet, even inloggen met uw
mailadres, wachten op bevestiging, en dan verwelkomen wij u! Of stuur een mail naar
info@bodemnet.be

Suggesties studiedag
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Eind november waren heel wat bodemsaneringsdeskundigen van de partij voor de
studienamiddag. Uit de evaluatie bleek dat dit goed werd gesmaakt. In het voorjaar van
2014 wenst de OVAM opnieuw een studiedag te voorzien met een interactiever
programma. Heeft u nog onderwerpen die u aan bod wil zien komen in een workshop?
Mail deze gerust door naar bodem@ovam.be. met in de titel 'suggestie studiedag'.
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