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Grondwijzer bestaat tien jaar

‘~Een betere handhaving is noodzakelijk”, be
klemtoont Luc Verheist, gedelegeerd bestuur
der van Grondwijzer

Bij Grondwijzer kunnen bedrijven, voor
al krno’s, terecht voor alle wettelijke ver
plichtingen waaraan ze moeten voldoen
wanneer ze grond uitgraven en vervoe
ren. Tijdens haar eerste tien bestaansja
ren heeft deze organisatie bewezen dat
de naleving van de wetgeving in corn
binatie met een minimum aan adminis
tr~tin hnnd in h~ind kunnr’n g~n D~t is
van cruciaal belang in de bouwsector,
waar snetheid een must is want zonder
attesten Iigt een bouwwerf stil. Binnen
de acht werkuren levert de bodembe
heersorganisatie een conformverklaring
af. “Het was geen gemakkelijke start,
maar we hebben altijd vooropgesteld dat
het een haalbaar en betaalbaar systeem
moest zijn voor de gebruikers. Na tien
jaar behandelen we ongeveer één der
de van het grondverzet in Vlaanderen”,
verklaart Hilde Masschelein, de gedele
geerd bestuurder van Bouwunie die mee
aan de wieg stond van Grondwijzer.

Grondwijzer heeft inrniddels zijn plaats in
de grondverzetmarkt veroverd. Het aan
tal leden is de voorbije jaren gestaag ge
stegen en tegehjk is traceerbaarheid een
begrip geworden. Grondwijzer maakte
tijdens het voorbije decennium werk van
een betere hancthaving. Onder impuls van

de bodembeheerorganisaties en met de
steun van de Openbare Vlaamse Afval
stoffeninaatschappij (Ovam) zijn gelijklo
pende procedures en samenwerkingen in
concrete afspraken gegoten.

Ook de toekomst ziet Grondwijzer hoop-
vol tegemoet. Een viotte communicatie
tussen de Ovam en de bodembeheeror
ganisaties en tussen de bodembeheeror
ganisaties onderling moet ertoe leiden
dat misbruiken opgespoord en bestraft
worden. Grondwijzer hoc,pt tevens dat
de overheid daar ook zal op inzetten.
“We willen de overheid ertoe aansporen
om transporten en bedenkehjke dossiers
te controleren. Bedrijven waarvan gewe
ten is dat ze in de illegaliteit werken,
moeten aangepakt worden. We willen
geen papieren oplossing, maar kordate
maatregelen”, vraagt Luc Verheist, ge
delegeerd bestuurder van Grondwijzer.

“Grondwijzer kan terugblilcken op een
woelige geschiedenis, zeker in de be
ginperiode. 1k heb de ontstaansgeschie
denis van op de eerste ru kurtnen mee
maken. Vandaag lijkt een regeling over
grondverzet en de werking van twee ho
dembeheerorganisaties een evidentie,
maar dat was het in het begin allerminst.
In het werkveld heerste irumers, zeker
bij vele aannemers, een grote dosis scep
sis of dit systeem wel zou werken. De
aannemers zagen een gigantische admi
nistratieve rompslomp op zich afkomen
~n ~ret.~d~ii ~urn tolLidluit. faLtu1u1~”,
herinnert Hilde Masschelein zich.

Ook over de manier waarop één en an
der door de opdrachtgevers in bestek
ken zou worden gegoten, heerste de
grootste verwarring.

“Vanuit Grondwijzer hebben we dan ook
altijd voor ogen gehouden dat het sys
teem haalbaar en betaalbaar moest zijn
voor gebruilcers. Door van in het begin
volop in te zetten op een geautornati
seerd systeem, waarin we heel erg wer
den geholpen door de experts van SGS,
is Grondwijzer daarin geslaagd. Grond
wijzer is immers de vrucht van de con
structieve samenwerking tussen SGS,
Bouwunie en NAy. Elkeen werkt vanuit
zijn expertise en kennis en de beroeps
organisaties opereren uiteraard ook van
ult hun achtergrond van belangenbehar
tiging”, deelt de gedelegeerd bestuurder
van Bouwurue mee.

Met een namiddagseminarie onder
de titel ‘Asbest, ook in uw bodem?’
en een avondlijke feestzitting inclusief
optreden van stand-up comedian
Michael Van Peel gevolgd door een
walking dinner op de tonen van het
duo Swing Time vierde Grondwijzer
op woensdag 24 september in
het SGS-House op de Antwerpse
Noorderlaan zijn tiende verjaardag. Dit
gezamenlijke initiatief van Bouwunie,
NAV en SGS verricht studiewerk,
levert comformverklaringen en
bodembeheerrapporten af en
verstrekt informatie en advies over
uitgegraven of ult te graven bodem.
De vzw Grondwijze~ die een snelle
service tracht te combineren met de
naleving van de wetgeving, is het
voorbije decennium uitgegroeid tot
één van de belangrijke spelers in
het grondverzet. De organisatie blikt
bovendien hoopvol naar de toekomst
dankzij een betere opsporing en
bestraffing van misbruiken.
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Intussen kan niemand zich volgens haar
nog grondverzet inbeelden zonder deze
regelgevrng. Ondanlcs haar moeffljke
start heeft ze haar sporen verdiend, ook
dankzij de bijsturingen in de loop der ja
ren i.s.m. de overheid, de bodembeheer
organisaties en de beroepsorgardsaties.
“Toch moeten we waalczaarn blijven om
te verrnijden dat een nodeloze papierwiri
kel wordt gecreeerd. Uit onze regelma
tige enquêtes bij onze leden-aannemers
blijkt de administratieve mallemolen waar
ze te pas en te onpas door moeten stee
vast één van de belangrijkste hinderpalen
bij het leiden van een bedrijf. Dit moeten
we te allen prijze vermij den”, oppert Mas
schelein, die een speciaal dankwoord over
heeft voor de ploeg van Grondwijzer o.Lv.
gedelegeerd bestuurder Luc Verhelst en
Jiunlliuufd Tliuiiia~ DL Viiua..

Luc Verhelst herinnert zich dat vijf jaar
voordien op dezelfde locatie het vijfja
rige jubileum van Grondwijzer werd ge
vierd. “1k had het toen over “parvi sed
magni” (klein maar dapper) wanneer ilc
verwees naar de kleine maar enthousi
aste groep medewerkers die er in slaag
de om de leden op ~en vriendelijke, ef
ficiënte en snelle wijze te steunen. Vijf
jaar later is er weinig wereldschokkend
nieuws te vertellen en dat is op zich
goed nieuws. Het systeem heeft zijn in-
gang gevonden in de sector. Grondwijzer
heeft op een eigen manier bijgedragen
tot sensibilisering. Het ledenaantal is ge
groeid en er komen enkel leden bij. Onze
medewerkers zijn dus meer dan waar
schijnlijk nog altijd vriendelijk, efficient
en snel. Van wat ooit het alternatief was,
zijn we uitgegroeid tot een volwaardige
gesprekspartner”, looft hij.

Verheist wijst erop dat Grondwijzer van
bij zijn oprichting gewonnen was voor
de ‘paperless office’. “We streven naar
een maximaal gebruik van digitale mid
delen om informatie uit te wisselen. Dit
jaar werd onze technische software ver
sie 2.0 uitgebracht, een compleet pak
ket waarmee onze leden van achter hun
pc de lopende en afgewerkte dossiers
kunnen volgen. Bovendien kreeg onze
homepage nogmaals een facelift. Ook
bier werd gewerkt aan de gebruiksvrien
delijkheid”, glundert de gedelegeerd be
stuurder van Grondwijzer.

Hij wijst erop dat zijn organisatie zich te
midden van haar stakeholders bevindt.
“In bepaalde omstandigheden kan dit
een cosy gevoel zijn, maar af en toe is dit
niet het geval. Enerzijds een verlengstuk
zijn van de overheid en anderzijds wer
ken vuui bediljveii die je utoet cuiLtrule
ren en af en toe vermanen, maar die ook
lid zijn van de organisatie is niet altijd
evident”, beseft hij.

Nochtans werkt het systeem volgens
hem wel. Grondwijzer behandelt elk lid
op een objectieve wijze en denlct mee
met bedrijven zonder zijn wettelijk vast
gelegd takenpakket te verwaarlozen. Al
en toe is het wel balanceren op een slap
pe koord, geeft hij toe.

“We vinden het samen met de sector
jammer om te moeten vaststellen dat de
goede leerlingen niet altijd beloond wor
den. Een betere handliaving is noodza
kehjk; tijdens menige vergaderirigen bij
de Ovam stond dit thema op de agen
da. Hier werd effectief vooruitgang ge
boekt”, juicht Luc Verheist toe.

Samenwerking en gelijklopende proce
dures werden onder impuls van de bo

Ml

dembeheerorganisaties en met de steun
van de Ovam in concrete afspraken ge
goten. Dit ging volgens de gedelegeerd
bestuurder van Grondwijzer niet steeds
even vlot, maar het resultaat is er van
daag wel. Voor Grondwijzer moet het
systeem evenwel sluitend worden.

“Ook ilc zie de toekomst hoopvol tege
moet. Er is inderdaad beterschap op
komst dankzij de inzet van velen. Het
gat in het systeem, met name controle
op de massabalans, wordt eindelijk ge
dicht. Communicatie tussen de Ovam en
de bodembeheerorganisaties en tussen
de bodembeheerorganisaties onderling
moet ertoe leiden dat misbruflcen op
gespoord en bestraft kunnen worden”,
meent Luc Verhelst.

C n roles
“Maatregelen staan op stapel en nade
ren de fase van de concrete toepassing.
Het werk is echter nog lang niet af. Als
we het kaf van het koren willen blijven
scheiden, is verdere samenwerking en
regelmatig overleg een absolute must.
Indien wij al een oproep zouden willen
doen naar de overheid, dan betreft het
net die toepassing op het terrein van
controles op transporten en dubieuze
dossiers. Bedrijven waarvan men weet
dat ze in de illegaliteit werken, moeten
aangepakt worden”, betoogt hij.

Tot slot bedankt Luc Verhelst de le
den, zonder wie Grondwijzer niet zou
bestaan, evenals de medewerkers Tho
mas, Hilde, Cindy, Katrien en Jente die
deze leden elke dag in no time trachten
te bedienen en de raad van bestuur en
de leden van cle algemene vergadering
voor h~t vcrtrouwcn ~n di. ~i ijl [Lid ~. ai
handelen die hij de voorbije jaren heeft
gekregen. “Een speciaal woord van dank
heb ik tevens voor twee founding fa
thers: Hilde Masschelein van Bouwunie
en Freddy Bracke van SGS stonden bei
den aan de wieg van Grondwijzer en zijn
nog steeds op post. Hun steun en goede
raad kwamen altijd goed van pas”, prijst
hij.

Ads afsluiter verwijst Luc Verhelst rtaar
het inspirerende boek ‘Cradle to cradle’
van Michael Braungart en William McDo
nough. “Ze sornmen vier motto’s op die
tot meer eco-efficiëntie moeten leiden:
beperken, hergebruilcen, recycleren en
reguleren. De tijd dat bodem als afval
beschouwd werd, is voltooid verleden.
Vlaanderen is de goede weg ingeslagen
en kan als voorbeeld gelden in Europa.
Grondwijzer werkt hieraan mee en daar
mogen we fier op zijn”, besluit hij. - JL
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Luc Verhetst (m.) overhandigde een kleine attentie aan Hilde Masschelein (1.) en Freddy Bracke
(r), de tweefoundin~fathers van Grondwijze~
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