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Contactpersonen

Helpdesk DOV: +32 9 240 75 93 dov@vlaanderen.be
Algemeen e-mailadres: grondwater@vmm.be

Tinneke De Rouck: +32 2 214 21 22
vragen rond rapporteringsverplichtingen
vragen rond eDOV meldpunt boringen
Vragen rond xml-rapportering

Griet Meeusen: +32 2 214 21 24
vragen rond de erkenningsprocedure
vragen rond de wetgeving
inhoudelijk aanspreekpunt
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Wetgeving in het kort

Als bedrijf kan je een erkenning aanvragen voor één of meer van de 
volgende discipline (artikel 6, 7°, a) van het VLAREL ):

1. 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;

2. andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de 
grondwaterwinningen, vermeld in punt 1);

3. stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van 
stabiliteitsboringen en geotechnische boringen vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 
van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;

4. 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 
3);

5. andere boringen: andere boringen dan de boringen, vemeld in punt 1) tot en met 
4).
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https://nnavigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=35992


Wetgeving in het kort

Welke boringen zijn vrijgesteld van de erkenningsplicht?

Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan;
Funderingsboringen;
Handboringen;
Horizontale boringen, voor zover die niet vergunningsplichtig zijn
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Wetgeving in het kort

Art. 53.6.7° meldt de aanvang van de werken, vermeld in artikel 5.53.5.2 
en 5.55.1.3, §3, van titel II van het VLAREM voorafgaandelijk aan de 
bevoegde afdeling en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving,

Art.53.6.8° houdt een inventaris ter beschikking van de toezichthouders 
van alle werken die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd, met telkens de 
unieke code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een 
boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan wel een 
verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting;

Art.53.6.9° bezorgt minimaal tweemaandelijks via een webapplicatie van 
de Databank Ondergrond Vlaanderen een inventaris van de werken die de 
voorbije periode zijn uitgevoerd, waarbij de boorverslagen in het formaat, 
vastgesteld door de Databank Ondergrond Vlaanderen, digitaal worden 
bezorgd.
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Wetgeving in het kort

De eerste erkenningsbesluiten voor boorbedrijven werden 
afgeleverd 

50 bedrijven hebben een erkenning gekregen
16 dossiers zijn in behandeling

een inwerkingtreding van deze erkenning is voorzien op 
01/01/2017.

Vanaf die datum kan er niet meer gewerkt worden zonder 
erkenning !

25/11/2016 8



agenda
1. Contactpersonen
2. Wetgeving in het kort
3. Waarom? 
4. Wat doet DOV? 

Informatiesessies
Webpagina
Persoonlijk e-loket per boorbedrijf: e-DOV meldpunt boringen

Voorafmelding 
Rapportering

Grondwaterwinning
Multi-level peilput
Geothermische boringen
Bemalingen
Drainages

XML

5. DOV-verkenner

25/11/2016 9



Waarom? 

Vraag vanuit kabinet 

rapporterings-verantwoordelijkheden 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.
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Wat doet DOV?

Informatie-sessies

Webpagina met verzameling van alle informatie

Persoonlijk e-loket per boorbedrijf
Voorafmelding van de boorwerkzaamheden
+ overzicht van de voorafmeldingen van jouw bedrijf

Aangifte van de boorverslagen
Invoer van de boringen + interpretaties (min. een lithologische 
beschrijvingen) + bijlagen 

Via invoerschermen of
Via xml

Aanleveren van de boringen aan DOV
Overzicht van de boringen 
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Informatie-sessies

• 27/3/2012: overleg met boorsector
• 20/3/2014: DOV-studiedag
• 16/6/2014: infosessie bij Vlaamse Confederatie Bouw
• 30/9/2014: toelichting bij bouwunie
• 4/12/2014: infosessie: rapporteren via e-DOV
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Webpagina

Webpagina met verzameling van alle informatie
Handleidingen
Wetgeving
Veel gestelde vragen
Erkenningsprocedure
Lijst van erkende boorbedrijven
Formulieren
Contactgegevens

Wordt nog verder aangevuld. 
Evolueert verder mee.
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https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2eDOV_meldpunt.html


Webpagina

Formulieren

Wijzigingen in aanvraagdossier (boormeester, adreswijziging, 
boortoestellen, stopzetting, … )
Nulmelding: als er geen werken zijn uitgevoerd de afgelopen 2 
maanden
Putopvulling (volgens code van goede praktijk)
Formulier met verklaring dat het niet-ingedeelde werken betreft 

Worden binnenkort toegevoegd op de website, 
In eerste instantie toevoegen als bijlage of doormailen naar 
grondwater@vmm.be

Op termijn: worden deze verwerkt in het eDOV – meldpunt boringen 
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https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2eDOV_meldpunt.html
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e-DOV meldpunt boringen

Hoe inloggen? 
Rijksregisternummer doorgeven aan DOV
Na bevestiging kan je inloggen met e-ID of federaal token

Als je gaat inloggen: 
Persoonlijke portaalpagina
Eigen DOV-prefix = basis voor unieke DOV-ID
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Ook bedrijven die geen 
erkenning hebben 
kunnen via eDOV
boringen melden 
(bvb. universiteiten, 
studies, …)



eDOV – meldpunt boringen
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eDOV – meldpunt boringen
voorafmelding

Welke boorwerkzaamheden wel: 
• Opvullen van een vergunningsplichtige grondwaterwinning, volgens artikel 5.53.5.2 van 

titel II van VLAREM

• Aanleggen van een vergunningsplichtige grondwaterwinning, volgens artikel 5.53.5.2 van 
titel II van VLAREM 

• Opvullen van een vergunningsplichtige boring, volgens 5.55.1.3, §3, van titel II van het 
VLAREM 

• Aanleggen van een vergunningsplichtige boring, volgens 5.55.1.3, §3, van titel II van het 
VLAREM 

Welke boorwerkzaamheden niet:
• Stabiliteitsboringen en geotechnische boring

• Niet vergunningsplichtige boringen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)

• Niet vergunningsplichtige grondwaterwinningen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)
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https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=42505&woLang=nl
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eDOV – meldpunt boringen
voorafmelding
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eDOV – meldpunt boringen
voorafmelding
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Punt aanklikken op 
kaart
→ navigeren zoals 
in DOV-verkenner

V+ DOV-prefix

Eén voorafmelding 
voor gelijkaardige 
boorwerkzaamheden 
op één locatie

Aanduiding wat het 
wettelijk kader is. 
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7° voert alleen werken uit met betrekking tot ingedeelde inrichtingen 

als de nodige vergunning of aktename daarvoor voorhanden is, 

meldt de aanvang van de werken, vermeld in artikel 5.53.5.2 en 

5.55.1.3, §3, van titel II van het VLAREM voorafgaandelijk aan de 

bevoegde afdeling en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, 

en houdt zich strikt aan de geldende milieuvoorwaarden;

8° houdt een inventaris ter beschikking van de toezichthouders van alle 

werken die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd, met telkens de unieke 

code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een 

boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan 

wel een verklaring dat het werken betrof voor een niet-

ingedeelde inrichting;
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eDOV – meldpunt boringen
aangifte boringen
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Overzicht uitgevoerde boringen
• Selectie voor aanlevering aan DOV 

Invoer boringen: 
• Via invulschermen
• Via xml import



eDOV – meldpunt boringen
aangifte boringen –
overzicht boringen in werklijst
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eDOV – meldpunt boringen
aangifte boringen –
nieuwe boring o.b.v. voorafmeldingen
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Keuze om je te baseren op voorafmelding. 
-> zo veel mogelijk velden worden dan 
overgenomen. 
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nieuwe boring - grondwaterwinning

Voorbeeld: boring 1111-eDOV_waterwinning_vb
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https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016-146194#ModulePage


nieuwe boring aanmaken
grondwaterwinning
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Rode velden zijn verplicht

https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/
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Handleiding die bij elk veld uitleg geeft

Tabblad boorstaat
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Handleiding die bij elk veld uitleg geeft

Tabblad wettelijk kader
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Handleiding die bij elk veld uitleg geeft
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Interpretaties: lithologische beschrijving is verplicht om comform
VLAREL te zijn

Ook informele stratigrafie, geotechnische, 
Hydrogeologische stratigrafie, … zijn 
mogelijk. 
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nieuwe boring aanmaken
grondwaterwinning

Afwerking pompput en gegevens debietmeter

Kunnen nog niet in de online invulschermen ingevuld 
worden. 

Werkwijze nu: in excel invullen en opladen als bijlage. 
Excelformulieren worden op webpagina aangeboden. 

Zodra beschikbaar: ook aangeboden in invulloket.
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https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/


Grondwaterwinning

Afwerking pompput
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Grondwaterwinning 

Debietmeter



agenda
1. Contactpersonen
2. Wetgeving in het kort
3. Waarom? 
4. Wat doet DOV? 

Informatiesessies
Webpagina
Persoonlijk e-loket per boorbedrijf: e-DOV meldpunt boringen

Voorafmelding 
Rapportering

Grondwaterwinning

Multi-level peilput
Geothermische boringen
Bemalingen
Drainages

XML

5. DOV-verkenner

25/11/2016 41



25/11/2016 42

Idem voor boorverslag 

multilevel peilput 



25/11/2016 43

Idem voor multilevel peilput 
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Idem voor boorverslag 

geothermische boring
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nieuwe boring aanmaken
bemaling

Voorbeeld: boring 1111-eDOV_bemaling_vb 

https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/
https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016-146196#ModulePage
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nieuwe boring aanmaken
bemaling

https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/
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nieuwe boring aanmaken
bemaling

Interpretaties: minimum lithologische beschrijving toevoegen om 
comform VLAREL te zijn
mag ook opgesteld zijn op basis van sonderingen (meeleveren in 
sondeerverslag: ruwe data, grafiek, lagenopbouw). 

https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/


nieuwe boring aanmaken
bemaling

• in opmerkingenveld aangeven hoeveel boringen er effectief geboord zijn

• bijlage toevoegen met liggingsplan en aanduiding van elke afzonderlijke boring. 

Indien er bemalingen gebeuren op verschillende dieptes, dient u meerdere formulieren in 
te dienen   -> min. 1 fomulier/ diepte

RICHTLIJNEN: 
• bij een lijnbemaling (bvb bij wegenwerken en rioleringswerken): minimaal één formulier 
boorverslag per uiteinde van de lijnbemaling 

+ 1 formulier boorverslag extra per overschrijding van 500m -> dus minimaal 2

• bij een andere configuratie (bvb rond een bouwput): minimaal één formulier boorverslag 
per hectare

+ 1 formulier boorverslag extra per overschrijding van extra hectare in de afmetingen van 
het bemalingsveld
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https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/


nieuwe boring aanmaken
bemaling

Detailinfo + liggingsplan + debietmeter
Kunnen nog niet in de online invulschermen ingevuld worden. 

Werkwijze nu: in excel invullen en opladen als bijlage. 
Excelformulieren worden op webpagina aangeboden. 

Zodra beschikbaar: ook aangeboden in invulloket.
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nieuwe boring aanmaken
bemaling

https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/
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nieuwe boring aanmaken
drainage

Deze zijn vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf. 

https://oefen.dov.vlaanderen.be/portaal/
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eDOV – meldpunt boringen
xml

XML
is de afkorting voor eXtensible Markup Language 

is een standaard die ontwikkeld is voor de 
gegevensoverdracht
structuur wordt bepaald in een XSD-bestand:
• Tags en elementen
• Verplichte velden
• Referentielijsten
• Validatie a.d.h.v. XSD-schema
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eDOV – meldpunt boringen
xml
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Zip: indien je ook 
bijlagen via xml wilt 
toevoegen

Xml is er voor boringen en interpretaties. 
Idem als bij manuele invoer: putopbouw, 
debietmeters, drainages, bemalingen, … 
moeten nog als bijlage (excel-formulier) 
toegevoegd worden. 
Zodra beschikbaar: xml wordt uitgebreid.



eDOV – meldpunt boringen
xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<ns2:dov-schema xmlns:ns2="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be">

<boring>

<identificatie>1111-eDOV_waterwinning_vb</identificatie>

<xy>

<x>79248.0</x>

<y>228159.0</y>

<betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>

<methode_opmeten>gedigitaliseerd op kadasterplan</methode_opmeten>

<origine_opmeten>

<naam>boorfirma</naam>

</origine_opmeten>

</xy>

<beschrijving_locatie>Kerkstraat 12, 9000 Gent

boring in weide achter de kerktoren</beschrijving_locatie>

<gemeente>44021</gemeente>

<oorspronkelijk_maaiveld>

<waarde>5.24</waarde>

<betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>

<methode_opmeten>DHM_v1 5m*5m</methode_opmeten>

<origine_opmeten>

<naam>AGIV-Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen</naam>

</origine_opmeten>

</oorspronkelijk_maaiveld>

<start_tov_maaiveld>

<gestart_op>MAAIVELD</gestart_op>

</start_tov_maaiveld>

<diepte_van>0.00</diepte_van>

<diepte_tot>319.50</diepte_tot>

<datum_aanvang>2015-10-17</datum_aanvang>

<doel>Grondwaterwinning</doel>
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eDOV – meldpunt boringen
xml
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eDOV – meldpunt boringen
xml
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eDOV – meldpunt boringen
xml
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eDOV – meldpunt boringen
xml
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eDOV – meldpunt boringen
xml - overzicht
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eDOV – meldpunt boringen
overzicht
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Tot je echt gaat aanleveren, blijven boringen in 
eigen beheer
Je kan nog steeds aanpassingen doen. 

Nadien blijf je de boring ook zelf zien en kan je 
eventuele fouten nog oplossen (oude waarden 
worden in historiek bijgehouden). 
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DOV - verkenner

25/11/2016 65

Je kan gaan kijken naar boringen in de buurt

Vraag boorrapport op

aan klanten link doorgeven

Boringen -> publiek. 
Publiek ziet waar je aan de slag bent.

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html


DOV - verkenner
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DOV - verkenner
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https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html


Contactpersonen

Helpdesk DOV: +32 9 240 75 93 dov@vlaanderen.be
Algemeen e-mailadres: grondwater@vmm.be

Tinneke De Rouck: +32 2 214 21 22
vragen rond rapporteringsverplichtingen
vragen rond eDOV meldpunt boringen
Vragen rond xml-rapportering

Griet Meeusen: +32 2 214 21 24
vragen rond de erkenningsprocedure
vragen rond de wetgeving
inhoudelijk aanspreekpunt
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Bedankt voor jullie aandacht


