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Ontstaan Erkenning: een beetje geschiedenis

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

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=3885
http://www.emis.vito.be/node/28670


Waarom een erkenning invoeren?

Vraag vanuit politiek
Ook administratie was vragende partij om verantwoordelijkheden te kunnen 
verschuiven van exploitant naar boorbedrijf

Aanleveren gegevens rechtstreeks van boorbedrijf naar administratie (eDOV 
Meldpunt boringen)
Toezicht op boorbedrijven is mogelijk voor uitvoering van de werken

Wettelijk kader was reeds gevormd door VLAREL in 2011.

https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/e-dov-meldpunt-boringen


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

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=38542&woLang=nl


VLAREL – boorbedrijven
In artikel 6. 7° a) van het VLAREL is de categorie boorbedrijven opgedeeld in 5 disciplines

1) bemalingen;
2) andere grondwaterwinningen : andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, 

vermeld in punt 1);
3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en 

geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van de indelingslijst, vermeld in 
artikel 5.2.1, § 1, van het decreet Milieubeleid;

4) verticale boringen : 
a) 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 3)
b) boringen die vallen onder de uitzondering, vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II 

van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3);
5) andere boringen : andere boringen dan de boringen, vermeld in punt 1) tot en met 4). 

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=35992


VLAREL – boorbedrijven
In artikel 6. 7° a) van het VLAREL is de categorie boorbedrijven opgedeeld in 5 disciplines

Opmerkingen: 
➢ Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, 

funderingsboringen, draineringen, handboringen en horizontale boringen, voor zover deze niet 
vergunningsplichtig zijn, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze disciplines

➢ De houders van een erkenning in een van de disciplines, vermeld in het eerste lid, 7°, a), zijn 
ook erkend voor de aanleg, wijziging en verbouwing van peilputten.

➢ Geen erkenning vereist voor sonderingen.

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=35992


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

➢ In de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, werd geen erkenning van 
de aanvrager met hetzelfde voorwerp opgeheven met toepassing van artikel 54, §1, 2°, 
wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de 
erkenning

Bijzondere (voor boorbedrijven): 
➢ Per operationeel boortoestel een natuurlijk persoon met voldoende ervaring (minimaal 3 

jaar) of attest van opleiding

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36057
https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53553


VLAREL – aanvraag

Bij de bevoegde afdeling:
➢ Entiteit van de VMM bevoegd voor erkenning van de boorbedrijven (Kern regisseur van de 

waterketen)

Formulier met minimaal volgende gegevens:
Identificatiegegevens van aanvrager (naam, statuut, adres, ondernemingsnummer,…)
Eventuele bijkomende vestigingen
Contactpersoon
Voorwerp van de erkenning (voor welke disciplines wordt de erkenning aangevraagd)
Bewijsstukken van ervaring of opleiding van boormeesters (in dienst sinds, boorverslagen,…)
Bewijs van boortoestellen en andere vereiste apparaten
Verklaring dat gegevens naar waarheid zijn ingevuld
Bewijs van betaling van retributie

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36115
https://www.vmm.be/water/grondwater/aanvraag-erkenning-boorbedrijf


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 deel van het departement Omgeving  
dat deskundig is op het vlak van de natuurlijke rijkdommen voor disciplines 3), 4) en 5)
Mogelijkheid tot horen van de aanvrager
Beslissing binnen 90 dagen na indiening van volledig dossier (mogelijkheid tot 
verlenging met 30 dagen)
Erkenning wordt verleend voor onbepaalde termijn
Beslissing wordt binnen de 14 dagen kenbaar gemaakt

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36115


VLAREL – Gebruikseisen

Algemene gebruikseisen:
1. Objectieve en onafhankelijke houding
2. Werken volgens codes van goede praktijk die van toepassing zijn
3. beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 

inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
4. Attesten, verslagen en andere documenten zijn voldoende duidelijk en uitgebreid zodat kan 

nagegaan worden of aan reglementaire voorschriften is voldaan
5. Wijziging aan relevante gegevens meedelen (bv. naamswijziging, maar ook onvoldoende aantal 

ervaren boormeesters,…)
6. Vertrouwelijke gegevens in kader van de erkenning nooit kenbaar maken (ook niet na einde van 

de erkenning)
7. Ambtenaren die adviserende, toezichthoudende of beslissende functie hebben in kader van 

erkenning kunnen hun eventuele eigen erkenning niet benutten
8. Meewerken aan periodieke evaluaties
9. Jaarlijks bewijs van betaling van retributie voorleggen aan bevoegde afdeling (loopt sinds 3-tal 

jaar automatisch)

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36391


VLAREL – Gebruikseisen

Bijzondere gebruikseisen:
1. Kennis (actuele vakliteratuur, technische gegevens,…)
2. Correct bedienen van boortoestel door boormeester (ervaring/opleiding)
3. Zorgt voor 5-jaarlijkse opleiding van boormeester (eerst algemene en dan periodiek een 

bijscholing)
4. Zorgt dat werken worden uitgevoerd met goed materieel
5. Zorgt dat boormeester notities neemt
6. Blijft op de hoogte van relevante wetgeving en ontwikkelingen
7. Voor ingedeelde inrichtingen worden de werken pas uitgevoerd als nodige vergunning of 

melding voorhanden is en voert de werken uit volgens de voorwaarden met voorafmelding
voor vergunningsplichtige boringen

8. Inventaris met unieke code (DOV), boorverslag, datum vergunning/melding
9. Minimaal tweemaandelijks inventaris overmaken via DOV (eDOV Meldpunt boringen)

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53764
https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/e-dov-meldpunt-boringen


VLAREL – Gebruikseisen

Bijzondere gebruikseisen:
5. Zorgt dat boormeester notities neemt
9. Minimaal tweemaandelijks inventaris overmaken via DOV (eDOV Meldpunt boringen)
 Rapportering via eDOV voor geotechnische boringen:
 Boorfiche (met ligging, boorstaat, wettelijk kader)
 Lithologische beschrijving (bij droge boring) of sondeerverslag (bij spoelboring)
 Liggingsplan indien boorfiche voor meerdere boringen
Opm.: 
1 boorfiche voor meerdere boringen niet mogelijk indien
➢ boordiepte verschillend
➢ boringen meer dan 500 meter uit elkaar
➢ meer dan 1ha (voor elke bijkomende ha extra boorfiche)
Sondeerverslag bevat
➢ Ruwe meetdata
➢ Apart bestand met ligging, datum, conustype, apparaattype, uitvoerder, grafieken,…

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53764
https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/e-dov-meldpunt-boringen


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

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36435


VLAREL – Retributie

▪ Eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag
▪ Periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. Boorbedrijf 

dat in jaar x erkend is, krijgt in jaar nadien (en alle jaren daarna, zolang erkenning loopt) 
verzoek tot betaling

▪ Bedrag:
➢ Retributie voor aanvraag bedraagt in 2022 €606 voor een eerste discipline en €152 per 

bijkomende discipline
➢ Retributie voor toezicht bedraagt in 2022 €121 voor een eerste discipline en €30 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)

https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=22356


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

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/consultatieLink?wettekstId=53802&appLang=nl&wettekstLang=nl


Blik op de nabije toekomst

“VLAREM-trein 2019”
✓ Klaar voor definitieve goedkeuring
✓ Bijkomende bijzondere gebruikseisen

➢ Uitbreiding voorafmeldingsplicht
➢ Informatieplicht
➢ Gps-volgsysteem

Momenteel nog niet van kracht


