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Inhoudsopgave
Retributie al betaald?
Retributie al betaald?
Wijziging VLAREBO –
indelingslijst van risicoinrichtingen
Artikel 54/1 van het Vlarel bepaalt dat er een retributie moet worden betaald voor de
erkenning als bodemsaneringsdeskundige. Enerzijds is dit bij aanvraag van de
erkenning, anderzijds is dit vijfjaarlijks. Om uw erkenning te behouden moet de
periodieke retributie betaald worden voor 31 december 2014. De retributie bedraagt
533 euro. Het retributiebedrag 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.
Vermeld zeker volgende code als betalingsmededeling (in het veld vrije mededeling):
OVAM-A-BD (bij aanvraag erkenning)
OVAM-T-BD (vijfjaarlijkse retributie)

Eindejaarsregeling
Planning veldwerk 2014 in
kader van Richtlijnen Industriële
Emissies (RIE)

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

www.ovam.be
bodem@ovam.be

Wijziging VLAREBO – indelingslijst van risico–
inrichtingen

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het 'Besluit van de
Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake
leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de
CLP-verordening'. Dit besluit wijzigt onder meer ook het VLAREBO (zie artikel 32,
599-602 en bijlage 11 van het besluit). De wijzigingen hebben betrekking op de lijst van
risico-inrichtingen en de daaraan gekoppelde periodieke bodemonderzoeksplicht. Deze
wijzigingen treden in werking op 4 oktober 2014.
Lees meer op www.ovam.be.

Eindejaarsregeling

Ieder jaar komen er veel aanvragen om een dossier nog af te ronden voor het
jaareinde. Om hieraan te kunnen voldoen vragen wij u om rekening te houden met de
volgende regeling:
Bezorg ons vóór 10 november:
papieren of online aanvragen voor bodemattesten van risicogronden;
oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht, onteigening of
sluiting;
beschrijvende bodemonderzoeken;
Bezorg ons vóór 17 november:
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aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het
Bodemdecreet.
Bezorg ons vóór 1 december:
beperkte bodemsaneringsprojecten.
Bezorg ons vóór 8 december:
papieren bodemattestaanvragen voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt
over gegevens ('blanco bodemattesten'). Voor online aangevraagde 'blanco
bodemattesten' geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af;
verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht
(volgens artikel 104, 109 én 115 Bodemdecreet) is gepland;
gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone
bodemsaneringsprojecten in te dienen na 8 december als u dit jaar nog een
overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het
afleveren van een conformiteitsattest (dus na de volledige advies- en
kennisgevingsronde) en niet meer zoals vroeger na de
ontvankelijkheidprocedure. Om de volledigheid en ontvankelijkheid van het
bodemsaneringsproject te kunnen onderzoeken, verzoekt de OVAM om ook de
bodemsaneringsprojecten, die niet kaderen in overdracht, in te dienen voor 8
december 2014.
Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het
Bodemdecreet zijn opgenomen.

Planning veldwerk 2014 in kader van Richtlijnen
Industriële Emissies (RIE)

In het kader van de verplichtingen van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vragen wij
aan alle erkende bodemsaneringsdeskundigen de planningsgegevens voor het
veldwerk, met betrekking tot het veldwerk op terreinen van RIE-bedrijven voor de
periode vanaf nu tot en met 31 december 2014, aan de OVAM te bezorgen. Het betreft
de planningsgegevens van het veldwerk dat uitgevoerd moet worden in kader van
oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en
bodemsaneringswerken.
Gebruik hiervoor het standaardformulier planning veldwerk, specifiek opgesteld voor
RIE. Het ingevulde standaardformulier moet uiterlijk 1 week voor de aanvang van het
veldwerk naar het mailadres kwaliteitsborging@ovam.be doorgestuurd worden. Als er
toch nog wijzigingen optreden in de planning, moet u dit steeds via het
standaardformulier aan de OVAM melden.
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