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INFOSESSIE ‘85.000 RISICOGRONDEN IN VLAANDEREN’ 

02-10-2018 

 

1. GRONDENINFORMATIEREGISTER (GIR) 

Het GrondenInformatieRegister (GIR) van OVAM is ontstaan door een uitwisseling van 

informatie uit de Gemeentelijke Inventaris (GI) en relevante informatie over de 

bodemkwaliteit. Met de informatie uit het GIR worden de bodemattesten opgemaakt en wordt 

het geoloket ingekleurd.  

Bemerking: perceelsgrens in geoloket komt soms niet overeen met GBR. 

In 2019 zal de software klaar zijn om de risico-inrichtingen rechtstreeks uit het 

omgevingsloket te halen. 

Eens de GI uitgewisseld is, doet OVAM kwaliteitscontrole- en verbetering van de uitgewisselde 

gegevens.  

Soms gebeurt het dat een perceel ten onrechte opgenomen is als risico-inrichting.  

Ofwel kan de gemeente het perceel schrappen als risicoperceel als het voldoende duidelijk is 

dat nooit risicoactiviteiten we(o)rden uitgeoefend op het perceel o.b.v. de aangeleverde 

motivatie/bewijzen.  

Als de gemeente niet akkoord gaat met de aangeleverde bewijzen/motivatie en/of in 

complexe/niet-eenduidige situaties dan blijft het perceel opgenomen als risicoperceel en kan 

een gemotiveerde verklaring (opgemaakt door een erkende bodemsaneringsdeskundige) 

mogelijk uitsluitsel geven. De Code van Goede Praktijk bevat richtlijnen voor de opbouw en 

inhoud van de gemotiveerde verklaring. 

www.ovam.be/datakwaliteit-gemeentelijke-inventaris 

 

1.1. Notarisvragen 

Bij overdracht moet notaris: 

 het bodemattest (info uit GIR) aanvragen bij de OVAM. 

 alle beschikbare info (stedenbouwkundige vergunningen, milieu/exploitatie-

vergunningen, PV’s, (bouw)overtredingen, …) bij de gemeente opvragen via een 

milieutechnische infofiche met vrijwaringsclausule.  

o Vraag aan OVAM om de gemeenten een voorbeeld vrijwaringsclausule te 

bezorgen. Dit zal door OVAM worden verstuurd, momenteel nog niet 

beschikbaar) 

De notaris die betrokken is bij de overdracht van een onroerend goed, is op de hoogte van de 

concrete situatie en is dan ook formeel verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de 

overdrachtsregels. 

Advies aan de gemeente: 

 Bij notarisvragen enkel de beschikbare info doorgeven en geen uitspraak doen of bv. 

een nieuw OBO nodig is.  

 De situatie niet zelf gaan uitzoeken – de GI werd opgemaakt o.b.v. beschikbare info - 

als de situatie anders is dan moet dat worden bewezen. 

 Geen uitspraak doen i.v.m. bodemdossiers – geen rapporten van bodemonderzoeken 

doornemen en uitspraak erover doen. 

 

http://www.ovam.be/datakwaliteit-gemeentelijke-inventaris
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1.2. Timing 

Via het inventarisatieproject (uitwisselen gegevens over risicoactiviteiten met alle Vlaamse 

gemeenten) krijgt OVAM meer en meer zicht op de risicogronden in Vlaanderen. Uit die 

informatie blijkt dat nog veel risicogronden niet onderzocht zijn. 

Om de doelstelling van onderzoek en bodemsanering van de gronden met historische 

bodemverontreiniging tegen 2036 te realiseren, is een strakke timing nodig. 

Tegen 2020: alle GI van Vlaanderen klaar. 

Tegen 2028:  

1. VLAREBO-categorie O, A, B, S = risico op bodemverontreiniging => 

onderzoekverplichtingen blijven. 

2. NIEUW: Alle verontreiniging die ontstaan is vóór oktober 1995 wordt als historische 

bodemverontreiniging beschouwd. Op al deze historische risico-inrichtingen ligt een 

éénmalige onderzoekplicht tegen: 

 Voor categorie B -> 31-12-2021 

 Voor categorie A -> 31-12-2023 

 Voor categorie O -> 31-12-2027 

Let op: dit geldt ook voor gemeentelijke risico-inrichtingen vb. stortplaatsen en technische 

werkplaatsen 

Op wie rust de algemene onderzoekplicht? 

De algemene onderzoekplicht rust op de eigenaar van de risicogrond, tenzij er op het ogenblik 

van de inwerkingtreding van de algemene onderzoekplicht een exploitant op het terrein 

aanwezig was die de betreffende risico-inrichting van categorie 'O' exploiteert. In dat geval rust 

de onderzoekplicht op de betreffende exploitant. 

Vrijstelling onderzoekplicht particulieren 

 Historische activiteiten dateren van voor eigenaarschap 

 Eigenaar heeft activiteiten niet geëxploiteerd  

 Particulier gebruik (de locatie in eigendom is van particulieren (natuurlijke personen) 

die het onroerend goed gebruiken voor privédoeleinden en dus niet voor 

beroepsdoeleinden of een economische activiteit). 

Tegen 2036: als uit het OBO blijkt dat er verdere onderzoeken nodig zijn, moet dit gebeuren 

via een BBO. 

 

 

De OVAM vindt duurzaam bodembeheer essentieel voor een gezonde en kwaliteitsvolle 

leefomgeving. Ze zal daarom vanaf 2017 jaarlijks gemeenten selecteren waar ze de 

risicogronden in eigendom van particulieren zal onderzoeken en indien nodig ambtshalve 

saneren. Dit gebeurt op kosten en op initiatief van de OVAM zelf. 
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Het gaat om gronden waarvan de eigenaars niet verantwoordelijk zijn voor eventuele 

bodemverontreiniging, omdat de activiteiten die geleid hebben tot de verontreiniging reeds 

werden stopgezet voordat ze eigenaar werden van de grond. De huidige eigenaars hebben de 

verontreiniging dus niet zelf veroorzaakt. Het bodemonderzoek noemen we een site-

onderzoek. 

 

1.3. Smartsheet per gemeente 

Elke gemeente krijgt een smartsheet (opgemaakt door Arcadis) met een opsomming van alle 

risicogronden in eigendom van de gemeente (perceelsniveau).  

Bemerking: door de inkanteling van het OCMW in de gemeente komen de gronden van het 

OCMW in bezit. Zijn deze ook opgenomen in de smartsheets?  

Antwoord: Deze gronden zijn eveneens opgenomen in de smartsheets (bevestiging hiervan 

door OVAM per mail d.d. 15-10-2018). 

Hierop staat ook een samenvatting van de stand van zaken en de verdere aanpak per perceel. 

 1e actiepunt: controle opgenomen/ te schrappen percelen 

 2e actiepunt: verdere aanpak per risicoperceel : aangeven vooropgestelde acties en 

timing 

 

Let op: budget voorzien voor komende jaren (eBSD voor opmaak gemotiveerde verklaring / 

uitvoeren van OBO). 

 


