
Praktische informatie  

BGGG-GBMS vzw, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-Woluwe 

Ondernemingsnummer: 0648 888 131 RPR Brussel 

 

RockEnGeo.be asbl,  rue du Joncquois 53, 7000 Mons  

Ondernemingsnummer: 0751 743 268 RPR Rechtbank Mons  

 

Kost  

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht, via onderstaande link. 

Gezien de gezondheidssituatie is het aantal deelnemers beperkt ; wie eerst inschrijft 

krijgt als eerste een plaats.  Administratieve kosten van 30 EUR worden gefactureerd in 

geval van niet-deelname.  

Locatie van de infosessie 

Bedrijvencentrum De Punt – Kerkstraat 108 

9050 Gentbrugge 

https://www.depunt.be/ruimte-om-te-

groeien/evenementenzaal-te-huur-in-gent/ 

 

 

Informatie 

Gauthier Van Alboom 

+32 476 313 561  

Infosessie 

Registratieproject  geotechnicus en 

geotechnisch deskundige  

Woensdag 20 oktober 2021 

Belgische Groepering 
voor Grondmechanica 

en Geotechniek 

Belgische Vereniging voor 
Ingenieursgeologie en 

Rotsmechabica 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFded3zX0CjuRRedIa-GtjSyEwwsXEqEDrH7HyYeOuf-MqZg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Gratis Infosessie 

(nederlandstalige sessie, een franstalige sessie wordt apart  

georganiseerd ) 

Doel 

Door de BGGG werd enkele jaren geleden de Task Force “Kwaliteit geotechnisch onderzoek” (TF2) 

opgericht, waaraan ook vertegenwoordigers van RockEnGeo.be deelnemen. 

Binnen deze Taskforce werden Standaardprocedures voor geotechnisch onderzoek, , en 

geotechnische opdrachten in het algemeen, opgesteld. Dit kadert in de algemene visie van zowel 

de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG) als de Belgische 

Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica (RockEnGeo-SBGIMR) om de kwaliteit van 

het geotechnisch onderzoek en advisering in België globaal op een hoger peil te brengen. 

Dit initiatief is in overeenstemming met de aanbevelingen van Eurocode 7 en de daaraan 

verbonden nationale documenten. 

Bij het opstellen van de standaardprocedures werd de nood onderkend om voor elk type opdracht 

tevens de nodige kwalificatie van de auteur van het rapport op te geven: geotechnicus resp. of 

geotechnisch deskundige. De idee is de kwalificaties van geotechnicus en geotechnisch 

deskundige te koppelen aan een registratie bij  BGGG en RockEnGeo. 

Na overleg binnen de resp. Raden werd beslist om de vernoemde registratie uit te breiden, te 

koppelen aan een type geotechnische opdracht en een gemeenschappelijk internet-platform op 

te zetten. 

                                  Dit platform wordt officieel gelanceerd op 1 oktober 2021 op 

www.Geo-Registered.be 

14:20  Ontvangst en welkomstwoord  

14:30  Presentatie door Gauthier Van Alboom – vragen en antwoorden  

16:30  Drink  

 

 Voor wie is de registratie bedoeld? 

 Geotechnicus of geotechnisch deskundige? 

 Nut van deze registratie? 

 Hoe weet ik of ik in aanmerking kom? 

 Hoeveel mag het kosten? 

 Hoe word ik geëvalueerd? 

 … 

Deze vragen en nog andere worden tijdens de infosessie beantwoord. 

    


