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ONTSTAAN ERKENNING
• Decretale basis zit sinds 1 januari 1997 vervat in artikel 9.3°, van het
Grondwaterdecreet (decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer)
• Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van
het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (B.S. 23 april 2013)
voert o.a. een bijkomende categorie van erkenning in voor
boorbedrijven met vijf onderliggende disciplines

WAAROM?
• Vraag vanuit kabinet
• Ook administratie was vragende partij om verantwoordelijkheden te
kunnen verschuiven van exploitant naar boorbedrijf
• Aanleveren gegevens rechtstreeks van boorbedrijf naar
administratie (eDOV)
• Toezicht op boorbedrijven is mogelijk voor uitvoering van de
werken
• Wettelijk kader was reeds gevormd door VLAREL in 2011.

VLAREL
• Raadpleegbaar via https://nnavigator.emis.vito.be/mijnnavigator?woId=38542

VLAREL – ALGEMEEN KADER
• Werkt met categorieën van erkenningen
• Erkenningsvoorwaarden: algemene en bijzondere (per categorie)
• Vaste procedure voor aanvraag
• Gebruikseisen voor de erkenning
• Mogelijkheid tot schorsing en opheffing
• Retributie
• Toezicht
• Opleiding

VLAREL – BOORBEDRIJVEN
•

In artikel 6. 7° van het VLAREL is de categorie boorbedrijven opgedeeld in
5 disciplines
a) bemalingen en draineringen : bemalingen en draineringen als
vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.4 en 53.5 van bijlage 1 van titel I
van het VLAREM;
b) andere grondwaterwinningen : andere grondwaterwinningen dan de
grondwaterwinningen, vermeld in punt a);
c) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van
stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek
55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;
d) verticale boringen : verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van
bijlage 1 van titel I van het VLAREM, met uitzondering van de
boringen, vermeld in punt c)
e) andere boringen : andere boringen dan de boringen, vermeld in punt
a) tot en met d).
Opmerking :boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en
de uitvoeringsbesluiten ervan, en horizontale boringen, voor zover deze
niet vergunningsplichtig zijn, worden uitgesloten van het
toepassingsgebied van deze disciplines

VLAREL – ERKENNINGSVOORWAARDEN
• Algemene: In de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag
voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van
de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de
erkenning
• Bijzondere (voor boorbedrijven):
• Rechtspersoon
• Per operationeel boortoestel een natuurlijk persoon met
voldoende ervaring (minimaal 3 jaar) of attest van opleiding

VLAREL – AANVRAAG
• Bij de bevoegde afdeling:
• Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM
• Formulier met minimaal volgende gegevens:
• Identificatie van rechtspersoon (naam, statuut, adres,
ondernemingsnummer,…)
• Voorwerp van de erkenning (voor welke disciplines wordt de
erkenning aangevraagd)
• Bewijsstukken van ervaring of opleiding van boormeesters (in
dienst sinds, boorverslagen,…)
• Verklaring dat gegevens naar waarheid zijn ingevuld
• Bewijs van betaling van retributie

VLAREL – AANVRAAG
• Aanvrager krijgt binnen 30 dagen ontvangstbewijs
• Indien dossier onvolledig is, wordt via dit ontvangstbewijs
bijkomende informatie opgevraagd
• Onderzoek van de aanvraag met adviesvraag aan de afdeling Land
en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (ALBON) voor disciplines
c), d) en e)
• Mogelijkheid tot horen van de aanvrager
• Beslissing binnen 90 dagen na indiening van volledig dossier
(mogelijkheid tot verlening met 30 dagen)
• Erkenning wordt verleend voor onbepaalde termijn
• Beslissing wordt binnen de 14 dagen kenbaar gemaakt

VLAREL – GEBRUIKSEISEN
•

Algemene gebruikseisen:
• Objectieve en onafhankelijke houding (verbod op gebruik van de erkenning als
er te nauwe band is tussen erkend boorbedrijf en opdrachtgever, zie artikel 34.
§1 van het VLAREL)
• Werken volgens codes van goede praktijk die van toepassing zijn
• beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het
gebruik van de erkenning
• Attesten, verslagen en andere documenten zijn voldoende duidelijk en
uitgebreid zodat kan nagegaan worden of aan reglementaire voorschriften is
voldaan
• Wijziging aan relevante gegevens meedelen (bv. naamswijziging, maar ook
onvoldoende ervaren boormeesters,…)
• Vertrouwelijke gegevens in kader van de erkenning nooit kenbaar maken (ook
niet na einde van de erkenning)
• Ambtenaren die adviserende, toezichthoudende of beslissende functie hebben
in kader van erkenning kunnen hun eventuele eigen erkenning niet benutten
• Meewerken aan periodieke evaluaties
• Vijfjaarlijks bewijs van betaling van retributie voorleggen aan bevoegde afdeling

VLAREL – GEBRUIKSEISEN
• Bijzondere gebruikseisen:
• Kennis (actuele vakliteratuur, technische gegevens,…)
• Correct bedienen van boortoestel door boormeester
(ervaring/opleiding)
• Zorgt voor 5-jaarlijkse opleiding van boormeester (eerst algemene
en dan periodiek een bijscholing)
• Zorgt dat werken worden uitgevoerd met goed materieel
• Zorgt dat boormeester notities neemt
• Blijft op de hoogte van relevante wetgeving
• Voor ingedeelde inrichtingen worden de werken pas uitgevoerd
als nodige vergunning of melding voorhanden is en voert de
werken uit volgens de voorwaarden
• Inventaris met unieke code (DOV), boorverslag, datum
vergunning/melding
• Minimaal tweemaandelijks inventaris overmaken via DOV (eDOV)

VLAREL – SCHORSING EN OPHEFFING
• Mogelijkheid bestaat wanneer:
• niet meer is voldaan aan erkenningsvoorwaarden (bv. geen
ervaren personeel meer)
• gebruikseisen worden geschonden (bv. zorgt niet voor
boorverslagen)
• fouten worden vastgesteld bij controle
• retributie niet betaald wordt.
• Voornemen wordt vooraf kenbaar gemaakt aan erkend boorbedrijf met
mogelijkheid tot verweer en hoorzitting
• Beslissing wordt eveneens kenbaar gemaakt

VLAREL – RETRIBUTIE
• Eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag
• Periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de
erkenning. Het bewijs van betaling moet u uiterlijk op 31 december
2014 voor de eerste maal voorgelegd worden aan de VMM-afdeling
Operationeel Waterbeheer. Deze retributie moet nadien elke vijf jaar
betaald worden met een bewijs naar de bevoegde afdeling.
• beide retributies bedragen in 2014 €533 voor een eerste discipline en
€133 per bijkomende discipline

VLAREL – TOEZICHT
• Het toezicht en de bestuurlijke handhaving worden uitgeoefend en
veiligheidsmaatregelen worden genomen volgens de regels, vermeld
in de hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet
Milieubeleid (DABM)

VLAREL – OPLEIDING
•

Bijlage 16 aan het VLAREL:
• 1e maal wordt er een algemene opleiding gevolgd (16 uur theoretisch en 8 uur
praktisch onderricht)
• Nadien een 5-jaarlijkse bijscholing (4uur theoretisch en 4uur praktisch
onderricht)

•

Behandelt volgende onderwerpen (voor zover relevant voor de betrokken discipline):
• Wetgeving
• Verschillende boortechnieken
• Bediening en werking boortoestellen
• (hydro)geologie
• Geotechniek
• Monstername
• Afwerking van pomp- en peilputten en boringen
• Buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen
• Boorverslag
• Informatiebronnen

BLIK OP DE TOEKOMST
• VLAREM-trein 2013
• Voorbereiding teksten 2012-2013
• Publieke consultatie tijdens de zomerperiode van 2013
• 1e principiële goedkeuring op 20 december 2013
• Adviezen van de SERV, SALV en Minaraad zijn verwerkt, dus
vermoedelijk binnen enkele weken 2e principiële goedkeuring
• Na advies van de Raad van State volgt nog de definitieve
goedkeuring (verwacht in de komende maanden)
• Op te volgen via de afdeling Milieuvergunningen

VLAREM-TREIN 2013
Belangrijke wijzigingen, ook wat betreft grondwater
• Wijziging aan indelingslijst (bijlage 1 aan titel I van het VLAREM)
• Als gevolg van de gewijzigde indelingslijst ook aanpassing aan titel II
van het VLAREM

WIJZIGINGEN AAN INDELINGSLIJST
• Termijn van proefpompingen wordt beperkt tot 3 maanden (nu 1
jaar)
• Voor de rubrieken 53.2, 53.4, 53.5 en 53.11.1° wordt verduidelijkt
dat terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd
grondwater in dezelfde watervoerende laag vervat zit in de rubriek
(geen aparte rubriek 54 van toepassing)
• Rubriek 53.2.2° wordt opgesplitst in meldingsplicht (maximaal
30.000 m³/jaar netto onttrokken of verlaging van maximaal 4
meter onder maaiveld) en vergunningsplicht (momenteel enkel
meldingsplicht)
• Rubriek 53.5 wordt opgesplitst in meldingsplicht (maximaal
30.000 m³/jaar netto onttrokken) en vergunningsplicht (momenteel
enkel meldingsplicht)
• Rubrieken 53.2 en 53.5 kunnen ook tijdelijk aangevraagd worden
(kortere procedure)

WIJZIGINGEN AAN INDELINGSLIJST
• Rubriek 53.8 wordt hervormd:
• Invoering van dieptecriterium om indelingsklasse gebieds- en
laaggericht te kunnen bepalen.
• Alle putten minder diep dan dieptecriterium en minder dan
5.000 m³/jaar is meldingsplichtig. Andere zijn
vergunningsplichtig (grens van 30.000 m³/jaar voor klasse 1
blijft behouden)
• Nieuwe rubriek 53.12 voor ondergronds beluchten van freatische
watervoerende lagen wordt ingevoerd
• Voor de rubriek 55.1 wordt er een nieuw dieptecriterium en ook
nieuwe omschrijving ingevoerd. Voor boringen in het kader van
thermische energieopslag in boorgaten betreft dit enorme
versoepeling, aangezien deze in een groot deel van Vlaanderen
niet langer zullen ingedeeld zijn als ze minder diep zijn dan 150
meter (dus geen vergunnings- noch meldingsplicht)
• …

WIJZIGINGEN AAN DE MILIEUVOORWAARDEN
• Sectorale voorwaarden voor de nieuwe rubriek 53.12
• Aanvulling aan hoofdstuk 6.9 (voor de niet-ingedeelde boringen)
• Nieuwe hoofdstukken 3, 4 en 5 aan de bijlage 5.53.1 (Code van
goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van
boorputten voor grondwaterwinning) voor respectievelijk boringen in
het kader van thermische energieopslag in boorgaten, geotechnische
boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond en
boringen in het kader van kathodische bescherming van gasleidingen
• …

VRAGEN?
grondwater@vmm.be

