Complexe vragen over grondtransport

Bedrijfsondersteuning in de praktijk
snel en makkelijk te beantwoorden, andere vragen zijn zeer complex. Per vraag wordt door
de afdeling Ledencontact van VHG een inschatting gemaakt wat de snelste en juiste manier
van afhandelen is. En mocht het nodig zijn, dan wordt er gebruik gemaakt van externe
experts. Als doel geldt in ieder geval: 90% van de vragen binnen 24 uur met een correct
antwoord af te handelen, 5% van de vragen binnen een week en de overige 5% binnen
twee weken. Dit lukt bijna in alle gevallen. Toch lukt het soms, ondanks alle inspanningen,
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niet en wordt van alle partijen veel moeite en geduld geëist om een goed onderbouwd
antwoord te krijgen, zoals in het onderstaand voorbeeld.

B

ij een bedrijfsbezoek enige tijd
geleden kwam terloops het
onderwerp grondtransport aan de
orde. De hovenier stelde aan de regioconsulent de vraag: “Als ik grond laat afvoeren
voor een erkende transporteur, die voorkomt op de VHIB lijst, ben ik dan ten alle
tijde juridisch ingedekt?” De regioconsulent kon, naar later bleek terecht, niet ter
plekke een antwoord op geven. Hij gaf aan
dat de hovenier binnen 14 dagen een
reactie kon verwachten. Toen de regioconsulent contact opnam met de externe
deskundige bleek al snel dat de toezegging
van een goed en zorgvuldig antwoord
binnen 14 dagen veel te optimistisch was.
De vraag werd bij de externe specialist
namelijk als volgt vertaald:
Wordt bij overdracht van een partij grond
van onbekende kwaliteit door een hovenier
via een erkende transporteur (= een bedrijf
dat op de VIHB-lijst staat) aan een erkende
verwerker (bijvoorbeeld een grondbank
met BRL 9335 certificaat) ook de
verantwoordelijkheid m.b.t. zorg voor
milieu etc overgedragen? Om deze vraag
met een ‘ja’ te kunnen beantwoorden moet
de hovenier aan de volgende verplichtingen
voldoen:
1. De ontdoener (hovenier) mag het
grondafval uitsluitend laten vervoeren
door een bedrijf dat vermeld staat op
de VIHB-lijst.
2. De ontdoener (hovenier) moet een
omschrijving van of informatie over de
afvalstoffen (in ieder geval of de grond
zintuiglijk schoon is of niet) verstrekken aan de ontvanger.
3. De ontdoener (hovenier) moet een
afvalstroomnummer van de ontvanger
ontvangen hebben, voordat het afval
afgegeven mag worden. De vaste
gegevens van het afvalstroomnummer
worden vastgelegd in een overeenkomst of contract (bijvoorbeeld het
omschrijvingsformulier) met de
ontvanger.
4. De ontdoener (hovenier) moet aan de
transporteur een ingevulde en
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ondertekende begeleidingsbrief
verstrekken.
5. De ontdoener (hovenier) registreert de
benodigde gegevens over de verschillende transporten. Deze informatie
moet minimaal 5 jaar worden bewaard.
Stelregel één is namelijk dat als een partij
grond van onbekende kwaliteit niet nuttig
toegepast kan worden (Besluit Bodemkwaliteit) en de hovenier het af moet laten
voeren, deze op basis van de afvalstoffenwet wordt beschouwd als afval. De
hovenier wordt dan in het kader van de
Wet milieubeheer en het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aangemerkt als ontdoener van afval
en moet in die hoedanigheid ook aan een
aantal verplichtingen voldoen:
Stelregel twee is vervolgens: een partij
grond wordt tijdens transport geen
eigendom van de transporteur. Het
eigendom van de grond over kan gaan van
de hovenier (ontdoener) naar de erkende
verwerker (ontvanger).
Alleen als de hovenier overeenkomstig de
bovenstaande vijf verplichtingen zijn
grond afgeeft en overdraagt aan een
erkende verwerker, hangt het vervolgens
van de acceptatievoorwaarden van de
grondbank af of de verantwoordelijkheid
overgaat na fysieke acceptatie van de partij
grond of na definitieve inkeuring van de
partij. Indien de hovenier in strijd met
deze vijf verplichtingen handelt, blijft hij
ook na afdracht van de grond verantwoordelijk.
Terug naar de vraag van de betreffende
hovenier. Voldoe ik aan mijn verplichting
met betrekking tot het uit handen geven
van grondtransport?
1. Door de grond te laten transporteren
door een transporteur die vermeld staat
op de VIHB-lijst voldeed aan verplichting 1.
2. Aan verplichting twee werd voldaan
door aan te geven dat de kwaliteit
onbekend is en dat het zintuiglijk
schoon is.
3. Op de factuur van ververvoeder stond
geen afvalstroomnummer. Er is dus

geen afvalstroomnummer ontvangen
en daarmee niet aan deze verplichting
voldaan.
4. De hovenier verstrekte geen begeleidingsbrief aan de transporteur. Ook
aan deze verplichting werd dus niet
voldaan.
5. Een aantal van de verplichte documenten waren er niet, en dus de benodigde
gegevens kunnen niet geregistreerd
worden.

Conclusie: De hovenier heeft niet aan
al zijn verplichtingen voldaan en blijft
ook na afgifte van de partij grond
verantwoordelijk voor de verwerking
hiervan.
Wat nu als de hovenier besluit om de
grond zelf af te voeren?
Indien de hovenier de grond zelf
vervoert naar de grondbank wordt dit
beschouwd als niet-beroepsmatig
inzamelen van afvalstoffen. Dit valt niet
onder het Besluit inzamelen afvalstoffen
Dat betekent dat de hovenier niet op de
VIHB-lijst hoeft te staan en er dus ook
niet met een afvalstroomnummer
gewerkt hoeft te worden. De hovenier
kan de grond bij de grondbank
aanbieden en het hangt dan weer van
de acceptatievoorwaarden van de
grondbank af of de verantwoordelijkheid
overgaat na fysieke acceptatie van de
partij grond of na definitieve inkeuring
van de partij.
Met dit artikel willen wij aangeven dat u
ook met complexe vraagstukken bij
VHG terecht kunt en dat, ondanks dat
het soms langer duurt dan verwacht, wij
trachten een zo goed mogelijk onderbouwd antwoord te geven.
De betreffende hovenier heeft zijn
werkmethodiek intussen aan de
regelgeving aangepast.
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Bij de helpdesk van VHG komen iedere dag tientallen vragen binnen. Sommige vragen zijn
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